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1. Úvod 

Text obsahuje základní podkladové údaje ke kontrolám požadavků podmíněnosti a 

legislativních předpisů. V textu je pozornost věnována zejména požadavkům 

podmíněnosti, přednášky jsou věnovány nejen požadavkům podmíněnosti, ale i 

dalším legislativním požadavkům, které nejsou zahrnuty do dotačních podmínek, 

popř. tvoří předmět dotačních opatření. 

 

Text slouží jako podkladový materiál účastníkům vzdělávacích akcí, kde jsou blíže 

vysvětleny včetně příkladů z praxe. Text byl zpracován v září 2016. 

2. Kontrola podmíněnosti v České republice 

2.1. Obsah kontroly podmíněnosti 

Obsahem kontroly podmíněnosti je kontrola dvou složek podmíněnosti: 

 Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES 1 až 7, původně GAEC) a  

 Povinné požadavky na hospodaření (PPH 1 až 13, původně SMR). 

Do kontroly podmíněnosti nejsou v současnosti zahrnovány minimální požadavky pro 

používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které tvoří samostatný soubor 

dotačních podmínek pro příjemce agroenvironmentálně – klimatických opatření 

(nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) a ekologického zemědělství (nařízení vlády č. 

76/2015 Sb.). 

2.2. Dozorové organizace zapojené do kontroly podmíněnosti 

V České republice jsou do kontroly podmíněnosti zapojené následující dozorové 

organizace, které kontrolují vybrané standardy dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření: 

 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) – DZES 2, 4, 5, 6 a 7, 

 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – PPH 2 a 3, 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – PPH 1, 4, 9, 10, 

DZES 1 a 3, 
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 Česká plemenářská inspekce (ČPI) – PPH 6, 7 a 8, 

 Státní veterinární správa (SVS) – PPH 4, 5, 9, 11, 12 a 13, 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) – PPH 4. 

2.3. Základní právní předpisy pro provádění kontrol podmíněnosti 

Základními právními předpisy, které poskytují právní rámec pro provádění kontrol 

podmíněnosti v České republice, jsou: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování, 

řízení a sledování Společné zemědělské politiky (článek č. 96 až 101, 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (paragrafy 4a až 4g), a  

 Nařízení vlády č. 308/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých zemědělských podpor. 

2.4. Výběr žadatelů ke kontrole 

Velikost vzorku 

Počet žadatelů vybraných ke kontrole musí být ve výši nejméně 1 % ze všech 

žadatelů o přímé platby, vybraných podpor programu rozvoje venkova a některých 

podpor v rámci společné organizace trhu (SOT) s vínem. Minimální míra kontrol je 

stanovena na úrovni každé dozorové organizace zapojené do kontrol podmíněnosti. 

Analýza rizik a náhodný výběr 

Kontrolní vzorek je vytvořen na základě náhodného výběru (cca 25 % žadatelů 

tvořících kontrolní vzorek) a analýzy rizik (cca 75 % žadatelů tvořících kontrolní 

vzorek). 

2.5. Platby vázané na dodržování požadavků podmíněnosti 

V současné době je dodržování požadavků podmíněnosti vyžadováno pro celou řadu 

poskytovaných plateb (původně bylo dodržování požadavků podmíněnosti 

vyžadováno pro přímé platby): 

 Přímé platby dle Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
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o Jednotná platba na plochu (SAPS),  

o Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 

a životní prostředí,  

o Dobrovolná podpora vázaná na produkci:  

 a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu,  

 b) podpora na produkci chmele,  

 c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 

pracností,  

 d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,  

 e) podpora na produkci konzumních brambor,  

 f) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 

pracností, 

 g) podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností, 

h) podpora na produkci cukrové řepy,  

 i) podpora na produkci bílkovinných plodin,  

 j) podpora na chov telete masného typu,  

 k) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka nebo  

 l) podpora na chov bahnice nebo na chov kozy.  

o Platba pro mladé zemědělce. 

 Vybrané platby Programu rozvoje venkova 2014 – 2020: 

o Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO) - nařízení vlády 

č.75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně - 

klimatických opatření,  

o Ekologické zemědělství (EZ) - nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o 

podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství,  

o Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) - 

nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 

oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními,  

o Platby v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě - nařízení vlády č. 

73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblasti Natura 2000 

na zemědělské půdě,  
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o Dobré životní podmínky zvířat - nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o 

podmínkách poskytování plateb na opatření dobré životní podmínky 

zvířat,  

o Platby na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů - 

nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování plateb na 

lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů,  

o Platby na zalesňování zemědělské půdy nařízení vlády č. 185/2015 

Sb., o podmínkách poskytování plateb na zalesňování zemědělské 

půdy. 

 Společná organizace trhu s vínem (Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o 

stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů 

se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství)  

o Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic 

2.6. Vztahy kontrol podmíněnosti a ostatních kontrol 

Vztah kontrol podmíněnosti a ostatních kontrol je upraven následujícími základními 

pravidly: 

 Porušení požadavku podmíněnosti při kontrole národní legislativy (v případě, 

že kontrolovaný subjekt není přímo vybrán ke kontrole podmíněnosti), může 

mít dopad na výši některých podpor vázaných na dodržování požadavků 

podmíněnosti. 

 Porušení požadavku podmíněnosti znamená současně porušení požadavků 

národních legislativy a může vést vedle krácení podpory i k finančnímu postihu 

dle příslušného kontrolovaného zákona. 

 Snížení podpory v důsledku kontroly požadavků podmíněnosti nenahrazuje 

sankce ze strany dozorové organizace. 
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3. Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES) 

3.1. DZES 1 

Text požadavku 

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 a  

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený 

v souladu s § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové 

čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás 

o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva 

s rychle uvolnitelným dusíkem, a  

b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost 

za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Definice břehové čáry (viz § 44 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – břehová 

čára je určena výškou hladiny, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, 

aniž se vylévá do přilehlého území. 

 Vzdálenost dílů půdních bloků (popř. zemědělských parcel) od vodního toku 

(viz podklady na portálu farmáře – tisk č. 2 nebo údaje na záložce k dílu 

půdního bloku). 

 V pásmu 3 m neaplikovat žádná hnojiva (nevztahuje se na pastvu 

hospodářských zvířat), tato nehnojená plocha se neodečítá v evidenci hnojení, 

kontrola probíhá pouze formou kontroly na místě. 

 V pásmu 25 m od břehové čáry se sklonitostí nad 7 stupňů neaplikovat tekutá 

statková hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem. Tato nehnojená plocha se 

odečítá od výměry dílu půdního bloku v evidenci hnojení. 
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 Řádné vedení evidence hnojení dle zákona č. 156/198 Sb. a vyhlášky č. 

377/2013 Sb. 

 Dodržovat ochranné vzdálenosti od vody při použití přípravků na ochranu 

rostlin – viz údaje na etiketě formou specifických vět SPe3, popř. SPe2 na 

svažitých půdách u vody (vzdálenost dílu půdního bloku od vody a výskyt 

svažitých půd ÚKZÚZ na portálu farmáře – mapová vrstva LPIS a tiskový 

výstup, registr přípravků na portálu farmáře, evidence odpočitatelných ploch 

v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin). 

 Řádně používat možnosti krácení ochranných vzdáleností tryskami dle třídy 

omezení úletu (od vody vždy 4 m, u trvalých kultur nad 100 cm je minimální 

ochranná vzdálenost 6 m, svažité půdy jsou části pozemků se sklonitostí nad 

3 stupně ve vzdálenosti do 100 m od vody). 

 Seznámit se s možností krácení ochranných vzdáleností dle etikety 

používaného přípravku nebo obecných tabulek. 

3.2. DZES 2 

Text požadavku 

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. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Mít platné povolení k odběru vody za účelem závlah, pokud odebírám vodu 

s využitím technického zařízení. 

 Podmínky pro odběr vody jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 6 

a 8). 
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 Formuláře pro povolení k odběru vody jsou k dispozici na webových stránkách 

místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu. 

 Včas požádat o prodloužení povolení k odběru vody. 

 Odběr povrchové nebo podzemní vody jsou činnosti, pro které by mělo být 

zpracováno základní hodnocení rizika ekologické újmy. 

3.3. DZES 3 

Text požadavku 

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  

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních 

vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a podzemních bez platného povolení,  

b) závadné látky skladuje 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,  

c) 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  

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje 

odpovídající kontrolní systém. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Povinnost zpracovat havarijní plán (seznámit se s případy, kdy musí být tento 

dokument zpracován). 
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 Havarijní plán musí být vypracovaný dle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

schválený věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem (obec 

s rozšířenou působností, popř. magistrát) po předchozím vyjádření správce 

dotčeného vodního toku a správce povodí, aktualizovaný (do 1 měsíce po 

změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu). 

 Řádně a dostupně uložit havarijní plán, seznámit s obsahem havarijního plánu 

pracovníky. 

 Součástí uceleného provozního území, na které se vztahuje havarijní plán, 

jsou i polní složiště (platí i mimo zranitelné oblasti po novele vyhlášky). 

 Podklady pro dočasné uložení hnoje na zemědělské půdě se liší, zda jde o 

uložení ve zranitelné oblasti či mimo ní, viz podkladové údaje na portálu 

farmáře – mapové vrstvy, záložka NS k dílu půdního bloku nebo tiskové 

výstupy. 

 Skladování závadných látek, pro které se vyžaduje havarijní plán, je činnost, 

pro kterou by mělo být zpracováno základní hodnocení rizika ekologické újmy. 

 Dokumentace související s havarijním plánem: 

o Každoroční přezkoumání havarijního plánu. 

o Záznamy o kontrole skladů závadných látek. 

o Evidence polních složišť. 

 Pozornost je nutné věnovat skladovacím kapacitám skladů závadných látek 

včetně požadavků na kvalitu skladů (zejména provedení zkoušky těsnosti 

osobou odborně způsobilou. 

3.4. DZES 4 

Text požadavku 

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná 

půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny 

založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených 

opatření  

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

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

porostu následné jarní plodiny, nebo  

c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny 

je zachován nejméně do 31. října.  

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu 

provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo 

organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na 

hektar. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Přehled o dílech půdních bloků, na které se vztahuje tento standard (díly 

půdních bloků s kulturou standardní orná půda R s průměrnou sklonitostí nad 

5 stupňů – viz podklady na portálu farmáře – tisk č. 2). 

 Zvážit způsob splnění standardu včetně evidence splnění (evidence o použití 

hnojiv, záznam agrotechnických prací, evidence osevů ploch). 

 Možnost splnění i zapravením tuhé statkového hnojiva, kterým jsou i 

skliditelné rostlinné zbytky (zapravení veškerých zbytků, slámou je i strniště 

kukuřice nad 40 cm). 

 Věnovat pozornost evidenci zapravení slámy (povinnost dle zákona č. 

156/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 377/2013 Sb.), při použití jiného 

statkového hnojiva (např. chrástu cukrovky) je nutné rovněž evidovat 

zapravení v evidenci hnojení (bez množství, dávky a obsažených živin). 

 U meziplodin je doporučeno jejich ponechání na pozemku do 15. 2. 

 Text tohoto standardu je v současnosti předmětem návrhu změn společně se 

standardem DZES 5 s cílem zlepšit protierozní ochranu půdy před vodní a 

větrnou erozí. 

  



 

10 

 

3.5. DZES 5 

Text požadavku 

Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda  

a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně 

nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; 

porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s 

využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být 

dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v 

případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních 

směsí,  

b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny 

kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze 

s využitím půdoochranných technologií. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Zpracovat aktuální přehled erozně ohrožené půdy (výskyt mírně erozně 

ohrožené MEO a silně erozně ohrožené půdy SEO v zemědělském podniku 

v daném roce na dílech půdních bloků s kulturou orná půda s využitím 

tiskového výstupu č. 15 ve formátu xls s možností dalšího zpracování 

tiskového výstupu). 

 Zvážit pěstování erozně nebezpečných plodin v daném roce s ohledem na 

výskyt erozně ohrožené půdy. 

 Zvážit použití obecných (SEO, MEO) a specifických půdoochranných 

technologií (MEO) při pěstování erozně nebezpečných plodin. 

 Při použití obecných půdoochranných technologií věnovat pozornost 

pokryvnosti posklizňových zbytků. 

 Při použití specifických půdoochranných technologií (zejména pásových 

opatření Z, S, P) věnovat pozornost maximální délce nepřerušené odtokové  
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 linie a minimální šířce pásu (věnovat pozornost výběru specifické 

půdoochranné technologii a její realizaci v praxi). 

 „Pásy“ je nutné zakládat bez erozně nebezpečných plodin a nejpozději 

s výsevem erozně nebezpečné plodiny a zohledňovat průměrnou sklonitost 

dílu půdního bloku (indexy 1, 2 nebo 3 podle sklonitosti).  

 Standard se realizuje vždy na ploše erozně ohrožené půdy při pěstování 

erozně nebezpečné plodiny.  

 Věnovat pozornost přerušení všech odtokových linií jdoucích z plochy mírně 

erozně ohrožené. 

 Text tohoto standardu je v současnosti předmětem návrhu změn společně se 

standardem DZES 4 s cílem zlepšit protierozní ochranu půdy před vodní a 

větrnou erozí. 

3.6. DZES 6 

Text požadavku 

Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně 

na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské 

kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané 

žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí 

každoročně  

a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v 

dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže 

minimálně v 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  

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu 

minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem 

dusík vážících plodin druhu, a to 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  
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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 %. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Výměru dílů půdních bloků s kulturou orná půda (R, U, G) a výměru 

odpovídající 20 % (plocha orné půdy, na které se plní standard). 

 Zvolit opatření vedoucí ke splnění požadavku standardu. 

 Zvážit pěstování vybraných plodin ke splnění standardu DZES 6 i jako 

předmět dotace prostřednictvím VCS platby (podpora vázaná na produkci – 

bílkovinné plodiny, kde je požadována intenzita 3 VDJ/ha deklarované 

bílkovinné plodiny). 

 Zohlednit zákaz pálení bylinných zbytků na dílech půdních bloků (nejen pálení 

slámy na orné půdě, ale i trávy nebo sena na kultuře travní porost). V případě 

pálení mimo díly půdních bloky nahlásit pálení příslušnému Hasičskému 

záchrannému sboru (prostřednictvím hlášení přes webové stránky HZS). 

 Věnovat pozornost prevenci požárů (les, žňové práce), vybavenost 

zemědělské techniky hasicími přístroji, krajské protipožární vyhlášky apod. 

3.7. DZES 7 

Text požadavku 

Žadatel  

a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 

307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a druh zemědělské kultury 

rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností 

evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících 

nařízení vlády, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; 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,  
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odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se 

nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a 

krajiny, a  

b) 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 roku. 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Výskyt evidovaných krajinných prvků v zemědělském podniku (pro účely 

kontroly DZES ze strany SZIF se kontrolují evidované krajinné prvky, pro účely 

kontroly PPH ze strany ČIŽP se kontrolují i dřeviny, kterou netvoří evidované 

krajinné prvky). 

 Využít podklady na portálu farmáře (tisk č. 15, mapové vrstvy týkající se 

krajinných prvků). 

 Zvážit využití plochy krajinných prvků jako pevné EFA plochy pro splnění 

požadavků greeningu (v praxi se jedná o malé plochy a okrajový způsob 

splnění 5 % ploch vyhrazených v ekologickém zájmu). 

 Dbát na údržbu hranic dílů půdních bloků řezem dřevin (mimo období 31. 

březen – 1. listopad). 

 Znát podmínky pro kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 

189/2013 Sb. (podmínky kácení bez povolení, povolení ke kácení, oznámení o 

kácení). 

 Hlášení případů vyšší moci a mimořádných okolností na SZIF. 

 Zabránit výskytu invazivních druhů rostlin (netýkavka žláznatá – kvetoucí, 

odkvetlé rostliny, bolševník velkolepý – rostliny s výškou nad 70 cm) na ploše 

užívaných dílů půdních bloků (nejedná se o zákaz výskytu těchto rostlin). 
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4. Povinné požadavky na hospodaření 

4.1. PPH 1 

Text požadavku 

PPH 1/1  Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu 

hnojení?  

PPH 1/2  Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?  

PPH 1/3  Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, 

organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského 

podniku?  

PPH 1/4  Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro 

potřebu jejich uskladnění?  

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?  

PPH 1/6  Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy 

v šířce 3 m od břehové čáry?  

PPH 1/7  Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých 

hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou 

nebo pokrytou sněhem?  

PPH 1/8  Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z 

hlediska ochrany vod? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Text Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (po novele č. 235/2016 Sb. s účinností od 

1. 8. 2016). 
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 Hospodaření ve zranitelné oblasti na celé výměře zemědělského podniku 

nebo jen jeho části. 

 Tiskové výstupy nitrátové směrnice a mapové vrstvy na portálu farmáře ke 

zvolenému datu. 

 Uvědomit si, že požadavek akčního programu (NV č. 262/2012 Sb.) se plní 

jako: 

o Legislativní požadavek NV při hospodaření ve zranitelných oblastech. 

o Dotační podmínka PPH 1 při hospodaření ve zranitelných oblastech 

(vybrané požadavky akčního programu). 

o Minimální požadavky pro použití hnojiv pro příjemce AEKO a EZ mimo 

zranitelné oblasti (vybrané požadavky formou tzv. „malé nitrátovky“, viz 

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a 76/2015 Sb.), 

o Standard DZES (např. požadavek PPH 1/6 je totožný s požadavkem 

DZES 1). 

 Řádně evidovat použití hnojiv dle zákona č. 156/1998 Sb. a vyhlášky č. 

377/2013 Sb. pro doložení splnění zejména následujících požadavků: 

o období zákazu hnojení týkající se použití dusíkatých hnojivých látek 

s minerálním dusíkem, rychle uvolnitelným dusíkem nebo pomalu 

uvolnitelným dusíkem, 

o letního a podzimního omezení použití dusíkatých hnojivých látek 

s minerálním dusíkem, rychle nebo pomalu uvolnitelným dusíkem (od 

15. 6. do začátku příslušného období zákazu hnojení), 

o splnění limitu pro přívod dusíku pro polní plodiny. 

 Mít zpracovaný, schválený a aktualizovaný havarijní plán pro doložení splnění: 

o dostatečných skladovacích kapacit pro statková hnojiva, 

o kvalitativních požadavků na sklady pro statková hnojiva, 

o požadavků na polní složiště. 

 Zákaz použití hnojiv na půdu sněhem pokrytou nebo promrzlou není ve 

zranitelných oblastech a pro příjemce AEKO a/nebo EZ vázán na hodnotu 5 

cm uvedenou v zákoně č. 156/1988 Sb. a vyhlášce č. 377/2013 Sb. 

 Dva požadavky akčního programu se plní v celém zemědělském podniku 

(obchodním závodě), i když se hospodaří jen částí ve zranitelné oblasti: 
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o limit 170 kg organického dusíku/ha zemědělské půdy, 

o požadavky na minimální skladovací kapacity pro statková hnojiva. 

4.2. PPH 2 

Text požadavku 

PPH 2/1  Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo 

zničení významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní niva?  

PPH 2/2  Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo 

zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?  

PPH 2/3  Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému 

rušení (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému 

škodlivému zásahu do přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo 

zničení vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo poškozování 

obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, 

zejména při hospodaření na plochách určených k jejich rozmnožování? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Znát tzv. významné krajinné prvky dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, kterými jsou: les, vodní tok, údolní niva, jezero, rašeliniště a 

rybník. 

 Znát registrované významné krajinné prvky dle 6 zákona č. 114/1992 sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 

 Znát požadavky na ochranu dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 ochrana 

dřevin a § 8 povolení kácení dřevin včetně vyhlášky č. 189/2013 Sb.). 

 Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. není péče o dřeviny (ořez) považováno za 

poškozování a ničení dřevin. 

 Pozornost věnovat pastvě hospodářských zvířat v blízkosti vodních toků nebo 

na pozemcích s výskytem dřevin. 
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 Znát vymezení soustavy NATURA 2000 (Ptačí oblasti) na obhospodařovaných 

pozemcích (LPIS – tikové výstupy a mapové vrstvy). 

 Respektovat písemnému oznámení orgánu ochrany přírody o vymezení 

hnízdiště nebo hnízda vybraných druhů ptáků. 

4.3. PPH 3 

Text požadavku 

PPH 3/1 Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození 

předmětu ochrany evropsky významné lokality? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Vymezení soustavy NATURA 2000 (Evropsky významné lokality) na 

obhospodařovaných pozemcích (LPIS – tiskové výstupy a mapové vrstvy). 

 Nezasahovat do EVL (rozorání travních porostu, změna vodního režimu, 

nevhodná obnova travních porostů…). 

 Znát ochranné podmínky zvláště chráněných území (velkoplošná ZCHÚ - 

národní parky, chráněné krajinné oblasti, maloplošná ZCHÚ - národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) – 

platí i pro splnění požadavků PPH 2. 

4.4. PPH 4 (zásady potravinového práva) 

Text požadavku 

PPH 4/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?  

PPH 4/2 Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně 

viditelné pouhým okem? 

PPH 4/3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a 

kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?  
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PPH 4/4  Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého 

dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin?  

PPH 4/5 Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého 

odběratele svých produktů?  

PPH 4/6  Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje 

jeho sledovatelnost?  

PPH 4/7  Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím 

vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, 

informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány 

a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Definice potravinářského podniku a jeho registrace, povinnosti provozovatele 

potravinářského podniku. 

 Definice potraviny a surovin pro její výrobu. 

 Zásad potravinového práva (bezpečnost potravin, uvádění potravin do oběhu, 

stažení z oběhu, sledování vstupů/výstupů, skladování, označování a 

identifikace produktů). 

 Plnění požadavků potravinového práva v zemědělském podniku (prvovýroba, 

HACCP mimo prvovýrobu, provozní evidence a dokumentace). 

 Znalost požadavků na obsah cizorodých látek (zejména rizikové prvky, 

organické látky), evidence a hodnocení výsledků rozborů. 

4.5. PPH 4 (povinnosti provozovatelů krmivářských podniků) 

Text požadavku 

PPH 4/8 Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?  

PPH 4/9  Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a 

dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, 

doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a  
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manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo 

určeno, a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě 

potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?  

PPH 4/10  Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, 

aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva? 

PPH 4/11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, 

biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a jsou 

zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost 

krmiva? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Definice krmivářského podniku a jeho registrace, povinnosti provozovatele 

krmivářského podniku. 

 Znalost příloh dle nařízení pro hygienu krmiv (prvovýroba krmiv, mimo 

prvovýrobu – např. výroba krmných směsí včetně HACCP). 

 Vedení evidence krmiv (skladová evidence, údaje o výrobě/nákupu a/nebo 

spotřebě/prodeji podle druhu krmiv). 

 Dodržování principu odděleného skladování krmiv od jiných látek, 

dohledatelnost krmiv a další principy bezpečnosti krmiv). 

 Záznamy o použití biocidů, přípravků na ochranu rostlin, GMO apod. 

 Požadavky na pastvu hospodářských zvířat. 

4.6. PPH 4 (provozovatelé podniků živočišné výroby) 

Text požadavku 

PPH 4/12 Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 

pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 

směrnice Rady 96/23/ES?  
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PPH 4/13  Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty 

pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u 

veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 

96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený 

maximální reziduální limit?  

PPH 4/14  Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 

správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 

status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně 

prosté brucelózy ovcí a koz?  

PPH 4/15  Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 

správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 

status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?  

PPH 4/16  Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze 

zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?  

PPH 4/17  Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se 

vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?  

PPH 4/18  Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní 

nezávadnost nebo jakost? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Záznamy o léčení hospodářských zvířat, evidence veterinárních léčiv. 

 Záznamy o přesunech hospodářských zvířat na jatka (stájový registr, hlášení 

do ústřední evidence). 

 Záznamy o dodávkách mléka. 

 Plnění mimořádných veterinárních opatření. 

 Plnění Metodiky kontroly zdraví zvířat. 

 Nakládání s mlékem po nadojení: Zařízení pro dojení, prostory pro skladování 

a chlazení mléka po nadojení. 

 Nakládání s vejci od jejich získání až po jejich distribuci. 
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4.7. PPH 5 

Znění požadavku 

PPH 5/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané 

látky? 

PPH 5/2 Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky 

nebo přípravky?  

PPH 5/3 Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ochranné lhůty v 

případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?  

PPH 5/4  Jsou v souladu s právními předpisy dodržována omezení v souvislosti s 

použitím zakázaných látek? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Evidence veterinárních léčiv (jejich nákup a používání dle vyhlášky č. 

344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při 

poskytování veterinární péče). 

 Požadavky na skladování veterinárních léčiv. 

4.8. PPH 6, 7 a 8 

Text požadavku 

Prasata: 

PPH 6/1 Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?  

PPH 6/2 Je založen a veden registr prasat v hospodářství?  

PPH 6/3  Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která 

chovatel označil a identifikoval? 

Skot: 

PPH 7/1 Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která 

chovatel označil a identifikoval? 
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PPH 7/2 Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány 

průvodní listy skotu pověřenou osobou?  

PPH 7/3 Je založen a veden stájový registr?  

PPH 7/4 Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci 

kontrolovaného hospodářství?  

PPH 7/5 Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce 

podání žádosti, nahlášená v ústřední evidenci do 14 dnů od události? 

Ovce/kozy: 

PPH 8/1 Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která 

chovatel označil a identifikoval?  

PPH 8/2 Je založen a veden stájový registr?  

PPH 8/3 Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci 

kontrolovaného hospodářství?  

PPH 8/4 Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce 

podání žádosti, nahlášená v ústřední evidenci do 14 dnů od události? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Založení a vedení stájového registru (skot, ovce, kozy), registru prasat na 

hospodářství (prasata). 

 Porovnání skutečných stavů s údaji ve stájovém registru a ústřední evidenci 

(skot). 

 Kontrola označení a identifikace zvířat. 

 Vydávání průvodních listů skotu. 

 Doložení identifikovatelnosti zvířete při ztrátě obou ušních známek, odeslání 

objednávky duplikátů ušních známek. 

 Jehňata a kůzlata, na která se nevztahuje povinnost označení, nejsou 

hodnocena v rámci kontroly podmíněnosti. 

 Včasnost hlášení (změna od roku 2017). 
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4.9. PPH 9 

Text požadavku 

PPH 9/1  Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými 

bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny?  

PPH 9/2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných 

bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny?  

PPH 9/3 Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt transmisivní 

spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“), a to neprodleně při 

závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?  

PPH 9/4 Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, 

která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky 

klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou 

krajskou veterinární správou?  

PPH 9/5 Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla 

být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?  

PPH 9/6 Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány 

pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v 

souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?   

PPH 9/7 Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se 

měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?  

PPH 9/8 Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla 

identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v 

souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?  

PPH 9/9 Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného 

původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo 

infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom na základě 

schválení příslušné krajské veterinární správy?  
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PPH 9/10 Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na 

základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným 

veterinárním osvědčením?  

PPH 9/11 Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a 

vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Dodržování zákazu krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a 

krmivy tyto bílkoviny obsahující (mimo uvedené výjimky). 

 Znalost a dodržování nařízení č. 999/2001. 

 Zpracování a aktualizace pohotovostního plánu (část I a II). 

4.10. PPH 10 

Znění požadavku 

PPH 10/1 Byl aplikovaný přípravek použit v souladu se zásadami správné praxe v 

ochraně rostlin z hlediska jeho povoleného použití?  

PPH 10/2  Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému 

organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu?  

PPH 10/3  Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší 

povolenou dávku?  

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?  

PPH 10/5  Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k 

ochraně včel a zvěře tak, aby nedošlo k jejich úhynu?  

PPH 10/6  Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení 

rostlin mimo pozemek/půdní blok, na němž se prováděla aplikace?  
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PPH 10/7 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k 

ochraně vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od 

povrchové vody? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Vedení evidence o použití přípravků na ochranu rostlin dle zákona č. 

326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči. 

 Dodržování požadavků na použití přípravků na ochranu rostlin: 

o povolený přípravek,  

o použitá dávka,  

o účel použití,  

o cílový škodlivý organismus,  

o ochranné vzdálenosti,  

o použití přípravku na ochranu rostlin v OPVZ, 

o ochrana necílových organismů. 

 Vedení skladové evidence přípravků na ochranu rostlin (příjem/výdej, 

skladové karty). 

 Další požadavky: 

o provozní řád skladu ochrany rostlin (vazba na havarijní plán) 

o požadavky na příruční sklad dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

o dodržování zásad integrované ochrany rostlin dle vyhlášky č. 205/2012 

Sb. 

 Práce s podklady na portálu farmáře (tiskové výstupy a mapové vrstvy – 

svažité pozemky, OPVZ, vodní toky, odpočitatelné plochy). 

 Možnost vedení evidence v aplikaci EPH. 

  



 

26 

 

4.11. PPH 11 

Znění požadavku 

PPH 11/1 Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně a telata 

chovaná venku alespoň jednou denně? 

PPH 11/2 Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po 

dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?  

PPH 11/3 Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným 

požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a 

hmatový kontakt mezi telaty?  

PPH 11/4 Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci 

a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá 

stanoveným požadavkům?  

PPH 11/5 Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a 

stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným 

odtokem?  

PPH 11/6 Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 

hodin? 

PPH 11/7 Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a 

železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají 

přístup ke krmivu?  

PPH 11/8 Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí 

vody, případně jiných nápojů? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Kontrola zdravotního stavu telat. 

 Kontrola záznamu o lékařském ošetření telat. 

 Kontrola uvazování telat. 
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 Rozměry kotců pro telata, stěny mezi kotci (hmatový a vizuální kontakt), 

kontrola věku 8 týdnů u telat v individuálním kotci. 

 Vlastnosti podlah. 

 Podávání mleziva telatům. 

 Funkčnost napáječek, přístup k vodě. 

 Krmení telat. 

4.12. PPH 12 

Znění požadavku 

PPH 12/1  Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena 

dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit? 

PPH 12/2 Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat 

a roštové podlahy stanoveným požadavkům? 

PPH 12/3 Je prasatům zajištěn trvalý přístup k materiálu, který jim umožňuje 

etologické aktivity? 

PPH 12/4 Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k 

napájecí vodě a mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné 

množství vlákniny? 

PPH 12/5 Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro 

jejich uvazování? 

PPH 12/6 Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do 

doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina 

chována, odpovídá stanoveným požadavkům? 

PPH 12/7 Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla 

odpovídá stanoveným požadavkům? 

PPH 12/8 Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění 

prasat? 

PPH 12/9 Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, 

vybavený odtokem tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a 

vidět na ostatní prasata? 
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PPH 12/10  Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a 

diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se 

stanovenými požadavky? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 izolační box pro prasata (jeho přítomnost a velikost), 

 velikost podlahové plochy podle jednotlivých kategorií prasat, 

 dostupnost materiálů pro etologické aktivity prasat, 

 požadavky na chov prasnic a prasniček, 

 dostatek světla v prostředí pro chov prasat, 

 míra hluku v prostředí pro chov prasat, 

 charakter podlahy pro chov prasat, 

 provádění zásahů na prasatech. 

4.13. PPH 13 

Znění požadavku 

PPH 13/1  Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči 

o zvířata? 

PPH 13/2 Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně 

jedenkrát denně? 

PPH 13/3 Jsou zvířata, včetně telat, s příznaky onemocnění nebo zranění 

bezodkladně ošetřena, vede chovatel záznamy o těchto lékařských 

ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat? 

PPH 13/4 Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jeho druh, která by 

vedla k jeho poškození? 

PPH 13/5 Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození 

zdraví zvířat, a nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu 
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s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny 

úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy? 

PPH 13/6 Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení 

mikroklimatických podmínek? 

PPH 13/7 Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, 

včetně telat, nebyla držena ve tmě? 

 

PPH 13/8 Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a 

dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata 

mohla poranit? 

PPH 13/9 Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v 

budovách, přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními 

podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví? 

PPH 13/10 Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a 

provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného 

větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění 

případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat 

do doby odstranění závady? 

PPH 13/11 Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým 

potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody? 

PPH 13/12 Je u napájecích a krmných systémů pro zvířata, včetně telat, zajištěno 

omezení znečištění vody a krmiv? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 prokazatelné proškolení pracovníků zajišťujících péči o zvířata (forma zápisu a 

frekvence školení není předepsána), 

 provádění kontrol zvířat 1 x denně (při kontrole se nevyžadují písemné 

záznamy o provedené kontrole, kontrola záznamů o ošetření zvířat), 

 přítomnost izolačních boxů,  
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 záznamy o odeslání kadáverů do asanačního podniku, 

 velikost podlahové plochy podle druhu a kategorie hospodářských zvířat, 

 splnění požadavků na prostory pro chov hospodářských zvířat, 

 splnění požadavků na mikroklima prostor pro ustájení hospodářských zvířat, 

 požadavky na dostatečné osvětlení stájových prostor, 

 charakter materiálů používaných ve stájových prostorách (zejména z pohledu 

možného zranění zvířat, čistitelnosti povrchu apod.), 

 možnost úkrytu hospodářských zvířat na pastvě (např. formou přístřešku) 

mimo plemena skotu navyklá pro tento způsob odchovu (např. Highland), 

 kontrola funkčnosti větracího systému včetně hlášení poruch větracího 

systému, dostupnost záložního zdroje elektrické energie apod., 

 přístup hospodářských zvířat k dostatečnému množství vody včetně pastvin, 

 čistota a funkčnost napájecích a krmných žlabů. 

5. Změny podmíněnosti po roce 2016 

5.1. Návrh znění požadavku DZES 4 

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná 

půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 3°, zajistí po sklizni plodiny založení 

porostu ozimé plodiny či víceleté pícniny, nebo uplatní alespoň jedno z níže 

uvedených opatření 

a) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. srpna meziplodinou a zachování 

souvislého porostu meziplodiny nejméně do 30. listopadu, 

b) zapravení chlévského hnoje v dávce 10 – 50 t/ha. 

5.2. Návrh znění požadavku DZES 5 

Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda  

a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že bude pěstován pouze travní porost, 

jetelovina, víceletá pícnina, ozimá obilnina nebo jejich směsi; porosty ozimé řepky 

olejné na takto označené ploše budou zakládány pouze s využitím protierozní 
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technologie podrývání; ostatní obilniny budou pěstovány pouze jako ochranné 

plodiny při zakládání porostů, 

b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že porosty erozně nebezpečných plodin 

kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze 

s využitím protierozních technologií, které zaručí dostatečnou infiltraci vody do půdy 

nebo přerušení povrchového odtoku vody z dílu půdního bloku.   

5.3. Úprava PPH 7/5 a 8/4 (včasnost hlášení skot, ovce a kozy) 

Chovatelem bude muset být hlášeno narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode 

dne označení zvířete a hlášen jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode 

dne, kdy k události došlo. Dodatečná lhůta na doručení již nebude brána v potaz, a 

pokud nebude chovatel schopen prokázat, že hlášení odeslal včas, budou hlášení 

doručená 8. a další den posuzována jako pozdní. 

6. Minimální požadavky 

6.1. Hnojiva  

Znění požadavku 

1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? 

2. 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. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých 

látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?, 

4. Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? 

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na 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? 
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Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požadavku a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a 

splnit: 

 Minimální požadavky pro použití hnojiv plní příjemce AEKO a EZ. 

 Minimální požadavky č. 1 až 5 vycházejí z požadavků Nařízení vlády č. 

262/2012 Sb. a plní se i mimo zranitelné oblasti. 

 Minimální požadavky č. 1 až 4 jsou současně požadavky PPH 1 ve 

zranitelných oblastech. 

6.2. Přípravky na ochranu rostlin 

Znění požadavku 

1. Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi 

zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.? 

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání 

podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.? 

3. 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? 

Příprava na kontrolu 

Pro řádné splnění požad. a bezproblémový průběh kontroly je nutno znát a splnit: 

 Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin plní příjemce 

AEKO a EZ. 

 Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin vycházejí ze 

zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči (§ 61 – profesionální zařízení, 

§ 86 – odborná způsobilost) a provádějících vyhlášek č. 206/2012 Sb. 

(odborná způsobilost) a č. 207/2012 Sb. (profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na ochranu rostlin). 

 Platné osvědčení o odborné způsobilosti. 

 Platný protokol o funkční způsobilosti profesionálního zařízení. 
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