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Přehled legislativy – nové předpisy

� Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
novela vyšla pod č. 9/2009 Sb. 
� Vyhláška č. 274/1998 Sb. - skladování a používání hnojiv, 

novela pod č. 353/2009 Sb.

� Vyhláška č. 474/2000 Sb. - požadavky na hnojiva, 
novela pod č. 271/2009 Sb.

� Nová vyhláška č. 257/2009 Sb. - používání sedimentů
na zemědělské půdě

� Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon
� Nová vyhláška č. 268/2009 Sb. - technické požadavky 

na stavby



Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
č. 9/2009 Sb., účinnost od 23.01.2009

Hlavní změny:

Terminologie - už ne „hnojiva a statková hnojiva“, ale 
hnojiva = minerální, organická, organominerální, statková

Ohlašování hnojiv - u typových hnojiv není nutné přezkušování

Bioplynové stanice - registrace digestátů před použitím 
na půdu i v rámci podniku, tedy bez uvádění do oběhu 
(nevztahuje se na digestáty ze statkových hnojiv a 
objemných krmiv) 

Evidence hnojení – záznam do 1 měsíce po použití, 
z vedlejších produktů se povinně eviduje jen sláma, ale 
hlavní produkty, např. zelené hnojení, se evidují i nadále 

Definice promrznutí půdy – přes den do 5 cm nerozmrzá

Pokuta za neplnění nitrátové směrnice - až 100 tis. Kč

Používání kalů – hlášení předem na ÚKZÚZ



Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(pokračování)
Požadavky zákona o hnojivech na registraci digestátů z bioplynových stanic (BPS) 

při jejich uvedení do oběhu a použití na zemědělské půdě

Požadavky zákona 

z pohledu 

provozovatele BPS 

nebo uživatele půdy

Digestát vyrobený výhradně

ze statkových hnojiv nebo 

objemných krmiv

Digestát vyrobený

i z jiných surovin 

než ze statkových 

hnojiv nebo 

objemných krmivodpovídá typu 

18.1 e)

neodpovídá

typu 18.1 e)

Uvedení do oběhu 

(§ 3, odst. 1, písm. a) 
ohlášení registrace registrace

Použití na zemědělské

půdě a lesních 

pozemcích

(§ 9, odst. 4)

- - registrace !!!



Novela vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv 
č. 353/2009 Sb., účinnost od 01.11.2009

Skladování minerálních hnojiv
� přechodné skladování balených hnojiv na volných zpevněných plochách, 

ochrana před povětrnostními vlivy, nejdéle 1 měsíc

Výpočet produkce statkových hnojiv
� možnost použití vlastních údajů o hmotnosti zvířat (zjištěných vážením)

pro výpočet produkce statkových hnojiv

Používání hnojiv
� upřesnění požadavku na zapravení tuhých statkových hnojiv do 48 hod. 

- netýká se slámy, zeleného hnojení apod.

Evidence hnojení
� datum použití hnojiv u pastvy = časová rozpětí pastevních „cyklů“
� ukončení hnojení = poslední den na daném pozemku

Používání upravených kalů
� hlášení o používání upravených kalů (vzor v nové příloze č. 4)



Tabulka vedenTabulka vedeníí evidence evidence hnojivhnojiv
(platn(platnáá od 1. 5. 2007)od 1. 5. 2007)



Novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva 
č. 271/2009 Sb., účinnost od 01.09.2009

Změny limitů rizikových prvků ve statkových a organických hnojivech: 

� Hnojivo, u něhož je obsah rizikových prvků vyšší, než stanoví vyhláška, 
se nesmí uvést do oběhu ani používat ke hnojení (zákon o hnojivech). 

� Novelou se zvyšují limity u arzenu (As), mědi (Cu), zinku (Zn).

� V praxi jsou často vysoké obsahy mědi a zinku, zejména v drůbežím 
trusu, kejdě a návazně pak v digestátech z BPS. 

� Podíl rizikových prvků v sušině digestátů se proti původní kejdě zvyšuje. 
Důvodem je odbourávání části organické hmoty (součást sušiny) při 
procesu anaerobní fermentace v bioplynové stanici. 

� Limity u tuhých statkových a organických hnojiv (sušina nad 13 %): 
150 mg Cu a 600 mg Zn na jeden kilogram sušiny, při maximální
aplikační dávce 20 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let.

� Limity u tekutých statkových a kapalných organických hnojiv:
250 mg Cu a 1 200 mg Zn na jeden kilogram sušiny, při maximální
aplikační dávce 10 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let.



Novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva (pokračování)

Maximální hnojení statkovými hnojivy (tuny hnojiva na jeden hektar, celkem 
za tři roky) z hlediska omezení přívodu rizikových prvků do půdy

Statkové hnojivo sušina (%)
20 t sušiny/ha        

za 3 roky

10 t sušiny/ha

za 3 roky

Hnůj  
23,0

90

Drůbeží podestýlka 
50,0

40

Močůvka, hnojůvka 
2,0

500

Kejda prasat 
6,8

150

Kejda skotu
7,8

130

Kejda drůbeže 
11,8

85



Nová vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentů na zemědělské půdě
účinnost od 01.09.2009

Vyhláška stanoví:
� podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě
� způsob vedení evidence o použití sedimentů
� limity rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě
� požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu
� postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků

Hlavní podmínky pro používání sedimentů na zemědělské půdě:
� dodržení koncentrací rizikových prvků (látek) v sedimentech a v půdě
� maximální dávka sedimentu 300 – 750 t sušiny na 1 ha (podle textury 

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



Nová vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentů na zemědělské půdě (pokračování)

Základní podmínky pro použití sedimentů na zemědělské půdě stanoví
§ 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
(po novele zákonem č. 9/2009 Sb. = novela zákona o hnojivech).  

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na 
pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu (orná půda nebo 
trvalý travní porost při jeho obnově) jen se souhlasem orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů
stanovených zákonem o hnojivech. 

Souhlas se na základě žádosti udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na 
jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a 
nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, 
biologické a chemické vlastnosti půdy. 

Hodlá-li použít sedimenty osoba odlišná od vlastníka nebo nájemce pozemku, 
musí mít písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku.



Nová vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 

účinnost od 26.08.2009
Vydáním této vyhlášky se v souladu s ustanovením stavebního zákona 

(č. 183/2006 Sb.) ruší dvě původní vyhlášky:
� o obecných technických požadavcích na výstavbu (č. 137/1998 Sb.)
� o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (č. 191/2002 Sb.)

Nová vyhláška stanoví v §§ 50 – 53 zvláštní požadavky na zemědělské stavby: 
� stavby pro hospodářská zvířata

– stavby nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby, 

� doprovodné stavby pro hospodářská zvířata 
– stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, 
– stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, 
– stavby pro skladování tekutých odpadů a 
– stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv, 

� stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby,
� stavby pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 



Nová vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Z hlediska ochrany vod vyhláška stanoví požadavky na základní a 
doplňkové zabezpečení staveb. 

Při základním zabezpečení se musí zamezit samovolnému proniknutí látek 
ohrožujících jakost vod ze staveb a jejich součástí do okolního terénu a 
podloží a následně do povrchových a podzemních vod. 

Základní zabezpečení:
� nepropustnost povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku s těmito 

látkami,
� odkanalizování, případně stavební nebo technologické úpravy, 

znemožňující únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo 
splachem,

� umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van.



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Doplňkové zabezpečení staveb se vedle požadavků na jejich základní
zabezpečení uplatňuje při jejich umísťování v oblastech se zvýšenou 
ochranou vod a v ochranných pásmech: 

� sklady kapalných minerálních hnojiv, jímky a nádrže na skladování
tekutých statkových hnojiv, sklady na siláž (sušina siláže pod 30 %) 

– kontrolní systém částí, které jsou ve stavbě zakryté, a které nelze 
vizuálně kontrolovat,

� silážní žlaby (sušina siláže pod 30 %) a hnojiště

– kontrola předepsané kvality stavebních prací v průběhu výstavby 
a před uvedením stavby do provozu

– kontrola nepropustnosti povrchů v průběhu provozu (podle 
zákona o vodách jednou za 6 měsíců).



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Požadavky na sklady:

Hnojiště

� Dno hnojiště musí mít podélný sklon směrem k hnojůvkové jímce.

� Podélný a příčný sklon dna manipulačních ploch se musí vytvořit tak, 
aby hnojůvka a kontaminovaná srážková voda odtékala do sběrných 
žlábků nebo kanálků a do jímky.

Nádrže nebo jímky na kejdu

� Výdejní plocha nádrží a jímek na kejdu musí mít zpevněný nepropustný
povrch v šířce příjezdové vozovky a délce použitého dopravního 
prostředku.

� Po stranách je chráněna obrubníky vyvýšenými nad terén a čelními 
nájezdy vyvýšenými proti niveletě příjezdové komunikace jako ochrana 
proti přívalovým dešťovým vodám.



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Silážní žlaby

� Stavby pro konzervaci a skladování siláže a stavby pro skladování
silážních šťáv musí splňovat podmínky základního a doplňkového 
zabezpečení staveb.

� Skladovací a manipulační plochy silážního žlabu s výjimkou nájezdové a 
výjezdové rampy musí být zabezpečeny obrubníky nebo příkopy tak, 
aby do nich nemohla vnikat přívalová dešťová voda nebo z nich vytékat 
tekutina na vodohospodářsky nezabezpečené plochy.

� U nezastřešených silážních žlabů musí být na obvodových stěnách 
dvoutyčové zábradlí; tam, kde by překáželo při plnění nebo vybírání, 
musí být odnímatelné nebo otočné.



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Sklad minerálních hnojiv

Stavba pro skladování minerálních hnojiv musí zabezpečit:

� příjem hnojiv vykládkou ze železničních vagónů nebo silničních 
nákladních vozidel

� oddělené uskladnění jednotlivých druhů hnojiv do skladovacích sekcí, 
boxů nebo nádrží podle požadované kapacity, při respektování fyzikálně
chemických vlastností skladovaných látek.

POZOR: Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 8 „Skladování“)
Zemědělský podnikatel, výrobce, dovozce nebo dodavatel, který skladuje
hnojiva, popřípadě pomocné látky, je povinen hnojiva (neplatí pro statková
hnojiva) nebo pomocné látky:
� uskladnit odděleně,
� označit čitelným způsobem,
� zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami,
� evidovat, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji 

a skladovaném množství hnojiv nebo pomocných látek.



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Sklad tuhých minerálních hnojiv

Konstrukce, obvodový a střešní plášť skladu musí splňovat požadavky na:

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

� odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti korozi,

� zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv,

� přenos statického zatížení skladovaných hnojiv a technologického 
zařízení podle způsobů jejich skladování a manipulace s nimi při plnění
a vyskladňování,

� uzavíratelnost ze všech stran a zabezpečení proti vniknutí vody 
a vlhkosti do skladovacích prostor,

� omezení technologických otvorů pro minimální výměnu vzduchu 
a omezení prašnosti,

� odolnost podlah proti zemní vlhkosti, vodě, chemickým vlivům, proti 
zatížení skladovanými hnojivy a mobilním technologickým zařízením.



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Sklad tuhých minerálních hnojiv

Konstrukce podlah a částí stavby pro skladování tuhých hnojiv musí splňovat 
podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb.

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

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



Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (pokračování)

Sklad prostředků na ochranu rostlin

Podlaha staveb pro skladování přípravků na ochranu rostlin musí být 
nepropustná pro kapaliny, odolná proti chemickým účinkům uskladněných 
přípravků a s povrchem umožňujícím snadné čištění, vyspádovaná
do samostatné bezodtokové jímky. 

Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro srážkové, splaškové
a odpadní vody kontaminované přípravky.



Kontrola podmíněnosti –
systém „cross compliance“ (CC)

1) Zákonné požadavky na hospodaření
(součástí je i Ochrana podzemních vod, 

Používání kalů a Nitrátová směrnice)

- první část je z hlediska dotací v ČR sledována od 1. 1. 2009 

- nitrátová směrnice požadována již od roku 2007, ale jen 

u dotací AEO PRV (79/2007) = „podmínky ochrany vod“,

POZOR - i u žadatelů mimo zranitelné oblasti

2) Podmínky dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (GAEC)
- v ČR uplatněny již od 1. 5. 2004



Kontrola podmíněnosti –
systém „cross compliance“ (CC)

1) Zákonné požadavky na hospodaření
(součástí je i Ochrana podzemních vod, 

Používání kalů a Nitrátová směrnice)

- první část je z hlediska dotací v ČR sledována od 1. 1. 2009 

- nitrátová směrnice požadována již od roku 2007, ale jen 

u dotací AEO PRV (79/2007) = „podmínky ochrany vod“,

POZOR - i u žadatelů mimo zranitelné oblasti

2) Podmínky dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (GAEC)
- v ČR uplatněny již od 1. 5. 2004



AEO PRV - podmínky ochrany vod, 
podmínky používání hnojiv (a POR)

NV NV čč. 79/2007 Sb. . 79/2007 Sb. ((§§ 4 odst. 2, p4 odst. 2, přřííloha loha čč. 3). 3)

1.1. novela novela čč. 114/2008 Sb. . 114/2008 Sb. ((úúprava podle 2. APprava podle 2. AP NS)

2. novela 2. novela čč. 45/2009. 45/2009 Sb. Sb. ((úúččinnost od 15.02.2009) innost od 15.02.2009) 
minimminimáálnlníí popožžadavky:adavky:

-- na pouna použžititíí hnojiv a ochranu phnojiv a ochranu půůdy proti erozidy proti erozi
(vybran(vybranéé §§ z nitrz nitráátovtovéé smsměěrnice a zrnice a záákona o hnojivech)kona o hnojivech)

-- na pouna použžititíí ppřříípravkpravkůů ochrany rostlin (POR) ochrany rostlin (POR) 
(vybran(vybranéé §§ ze zze záákona o rostlinolkona o rostlinoléékakařřskskéé ppééčči)i)



Požadavek AEO PRV 2007 (NV 79/2007) 2008 (nov. 114/2008) 2009 (nov. 45/2009)

Zákaz hnojení jako v KR 0-5 KR 0-5, 6-9 KR 0-5, 6-9 

Ochrana půd před erozí

Hospodaření na svazích

ttp nad 7°: do 80 kg 

N/ha (jednorázově)

ttp nad 7°: do 80 kg 

N/ha (jednorázově)
o.p. nad 7° u vody: 

ne širokořádkové

o.p. nad 12° bez 

porostu: 0 kg N/ha 

(mimo tuhá SH, OH)

o.p. nad 12° bez 

porostu: 

0 kg N/ha

o.p. nad 12° bez 

porostu: 0 kg N/ha 

(mimo tuhá SH a OH)

Hnojení okolo vod

ochranný pás 1 m:

břehový porost nebo 

nezorněno 

ochranný pás 3 m:

bez aplikace hnojiv
ochranný pás 3 m:

bez aplikace hnojivnad 7°: ochranný pás 

25 m bez tekutých 

statkových hnojiv

nad 7°: ochranný pás 

25 m bez tekutých 

hnojiv s rychle uvol. N

Omezení letního a 

podzimního hnojení

na orné půdě

do 40 kg N/ha 

minerálně nebo 80 kg 

N/ha v tekutých SH

x x

Limit 170 kg N/ha 

(organického původu)

170 kg N org.původu / 

ha v průměru podniku
x

Zaplavení, přemokření, 

sníh, promrznutí
neaplikovat hnojiva

Rovnoměrnost hnojení rovnoměrné hnojení



Kontrola podmíněnosti –
systém „cross compliance“ (CC)

1) Zákonné požadavky na hospodaření
- první část je z hlediska dotací v ČR sledována

od 1. 1. 2009

2) Podmínky dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (GAEC)

- v ČR uplatněny již od 1. 5. 2004



CC: dobrCC: dobrýý zemzeměědděělsklskýý a environmenta environmentáálnlníí stavstav
((od 2007: pro SAPS, novpro SAPS, novéé AEO, LFA+Natura, CAEO, LFA+Natura, C--kredit)kredit)

1. Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny 
dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. 

2. Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, 
sóji a slunečnice na půdních blocích (dílech) s průměrnou 
sklonitostí převyšující 12°.

3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy do 24 hodin po 
aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů
hadicovými aplikátory, na půdních blocích (dílech) s ornou 
půdou a s průměrnou sklonitostí nad 3°. (POZOR - vyhláška 
č. 274/1998 Sb. vyžaduje zapravit i pod 3° !!!)

4. Vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na 
zemědělskou kulturu orná půda.

5. Nepálení bylinných zbytků na půdních blocích (dílech).



Nový předpis EU – náhrada nařízení (ES) 
č. 1782/2003 (přímé platby, cross compliance)

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009
ze dne 19. ledna 2009, kterým se:

� stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky

� zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce 

� zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003



Zdůvodnění změn – cross compliance

Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo zásadu, že zemědělci, kteří
nesplňují některé požadavky v oblasti
– veřejného zdraví
– zdraví zvířat a rostlin 
– životního prostředí
– dobrých životních podmínek zvířat

podléhají snížení přímé podpory nebo jsou z ní vyloučeni.
Tento systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou součást podpory 

Společenství v rámci přímých plateb, měl by proto být zachován.
Ze zkušeností však vyplývá, že řada požadavků z oblasti kontroly 

podmíněnosti není dostatečně relevantní pro zemědělskou činnost či 
zemědělskou půdu nebo se týká spíše vnitrostátních orgánů než
zemědělců. 

Proto je třeba upravit oblast působnosti podmíněnosti.



NR č. 73/2009 - příloha III: Dobrý zemědělský a environmentální stav
Téma Povinné standardy Nepovinné standardy

Eroze půdy

Ochránit půdu pomocí vhodných 
opatření

- Minimální pokryv půdy

- Minimální úroveň obhospodařování půdy 
odrážející specifické místní podmínky

- Zachování teras

Půdní organická hmota

Zachovat úroveň půdní
organické hmoty pomocí
vhodných praktik

- Péče o strniště na orné půdě - Standardy pro střídání
plodin

Struktura půdy

Zachovat strukturu půdy pomocí
vhodných opatření

- Používání vhodných strojů

Minimální úroveň péče

Zajistit minimální úroveň péče a 
zabránit zhoršení stanovišť

- Zachování krajinných prvků, včetně
případných mezí, rybníků, příkopů, 
stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, a 
okrajů polí

- Zabránění šíření nežádoucí vegetace na 
zemědělskou půdu

- Ochrana stálých pastvin

- Minimální intenzita chovu 
zvířat nebo vhodné režimy

- Vytvoření nebo zachování
stanovišť

- Zákaz klučení olivovníků

- Udržování olivových hájů
a vinic v dobrých 
vegetačních podmínkách

Ochrana vody, hospodaření
s vodou

Chránit vodu před znečištěním, 
zabraňovat jejímu povrchovému 
odtoku a hospodárně ji využívat

- Zřízení ochranných pásů podél vodních 
toků (akční program nitrátové směrnice)

- V případech, kdy využití vody 
k zavlažování podléhá schválení, 
dodržování schvalovacích postupů



Dobrý zemědělský a environmentální stav

Nové podmínky GAEC v ČR

Seznam se týká standardů GAEC, které v ČR vstoupily 
v platnost od 1. ledna 2010. 

Vyjímkou je standard č. 11 („nehnojený pás 3 m u vody“), 
který začne platit od 1. ledna 2012 (ale ve zranitelných 
oblastech nitrátové směrnice a v AEO PRV již platí). 

Vyšlo nařízením vlády č. 479/2009 Sb. (příloha č. 3).



1.
Žadatel na půdním bloku (dílu) s druhem zemědělské
kultury „orná půda“, jehož průměrná sklonitost přesahuje 
7° zajistí po sklizni plodiny založení porostu následné
plodiny nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených 
opatření:
a) strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním 

bloku (dílu) minimálně do 30.11., jestliže to není v rozporu 
s bodem 2, nebo
b) půda zůstane zorána, popř. podmítnuta za účelem 

zasakování vody minimálně do 30.11., jestliže operace 
není v rozporu s bodem 2.



2.
Žadatel na ploše půdního bloku (dílu) označené v evidenci 
půdy jako silně erozně ohrožená, nebude pěstovat 
širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, soja 
a slunečnice). 
Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím 
půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo 
bezorebné setí. 
V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka 
půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze 
v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin. 



3.

Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků
(dílů) s kulturou „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, tuhých organických 
hnojiv v minimální dávce 25 t/ha, s výjimkou tuhých statkových 
hnojiv z chovu drůbeže, kde stačí 4 t/ha. Při plnění podmínky 
zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin
(např. sláma) není minimální dávka stanovena;  nebo
b) pokrytí tohoto procenta výměry, popř. jeho odpovídající části, 
v termínu minimálně od 31.5. do 31.7. příslušného kalendářního 
roku porostem jedné z následujících plodin, popř. jejich směsí: 
jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, 
lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze 
zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popř. jako směsi
s travami (zastoupení trav v porostu do 50 %). 



Vývoj struktury polních plodin
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Vývoj potřeby dodání organických látek do orné půdy hnojením, v průměru ČR 
(bez započtení úhorů) – čistá potřeba pro reprodukci humusu
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Vliv různých statkových a organických hnojiv 
na reprodukci humusu

Statkové hnojivo, organické hnojivo humifikační koeficient

Kejda, drůbeží trus, chrást, zelené hnojení 20 %

Sláma 25 %

Hnůj, separát kejdy 35 %

Kompost 50 %



Potřeba dodání organických látek - podle zdrojů
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 Sláma, zelené hnojení, kejda, drůbeží trus
 Poměrné zastoupení v ČR
 Hnůj, kompost

Zdroj: VÚRV, v.v.i. 



4. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku (dílu) pálit 
bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku (dílu) provádět 
agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo 
přesycená vodou, s výjimkou sklizně plodiny a plnění bodu 7. 

6. Žadatel nezruší ani nepoškodí krajinné prvky a druh 
zemědělské kultury „rybník“. Výjimka – se souhlasem 
příslušného orgánu.

7. Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku (dílu) 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. 



8. Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku (dílu) druh 
zemědělské kultury „travní porost“ na druh zemědělské kultury 
„orná půda“.

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

10. Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem 
nebo provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento 
účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami v souladu s jiným právním předpisem.

11. Žadatel na jím užívaném půdním bloku (dílu) sousedícím s 
útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené
půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní
předpis nestanoví jinak. Účinnost bodu 11 je od 1.1.2012.



Diskuze

Kontakt

klir@vurv.cz

603 520 684

Aktualizovaný web nitrátové směrnice:

www.nitrat.cz



Kontrola podmíněnosti –
systém „cross compliance“ (CC)

1) Zákonné požadavky na hospodaření
- první část je z hlediska dotací v ČR sledována

od 1. 1. 2009 

2) Podmínky dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (GAEC)

- v ČR uplatněny již od 1. 5. 2004





SMR 2: Ochrana podzem. vod před znečištěním 
nebezpečnými látkami (směrnice Rady 80/68/EHS) 

„Nebezpečné závadné látky“, dále jen „nebezpečné látky“,
se kterými se zachází v zemědělství, jsou zejména: 
- minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín, ...),
- přípravky na ochranu rostlin,
- minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva 
(jednosložková, vícesložková),

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

- statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, 
silážní šťávy,...).



Ochrana podzemních vod

� Uplatnění směrnice Rady 80/68/EHS v ČR:

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

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

� Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a 
způsobu používání hnojiv

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



1. Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí

do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? 

2. Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? 

3. Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo

výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí

a nádrží určených pro skladování ropných látek? 

4. Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém 

pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? 

Ochrana podzemních vod před znečištěním 
nebezpečnými látkami (směrnice Rady 80/68/EHS)

Kontrolní otázky c-c, kontroluje ČIŽP (od 2010 ÚKZÚZ)



Ochrana podzemních vod

� Uplatnění směrnice Rady 80/68/EHS v ČR:

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

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



Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
(novela č. 20/2004 Sb.)

§ 39 „Závadné látky“

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními 

vodami a kterémohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je 

povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

Závadné látky = hnojiva, statková hnojiva, pesticidy, PHM, …
Příloha č. 1 zákona vymezuje mezi závadnými látkami:

Nebezpečné (závadné) látky
Zvlášť nebezpečné (závadné) látky 



§ 39 (2) Když uživatel závadných látek zachází s těmito 
látkami ve větším rozsahu (= limity ve vyhl. 450/2005)
nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má
uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále 
„havarijní plán“); havarijní plán schvaluje příslušný
vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, 
projedná jej uživatel se správcem vodního toku

havarijní vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. 
- účinnost od 1.5.2006 (netýká se hnojení)
vzor havarijního plánu na adrese:
http://www.nitrat.cz

b)  provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto 
záznamy uchovávat po dobu 5 let.



§ 39 (4) pokračování

- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat (vizuálně)
sklady a skládky (zápis do provozního deníku)

- zkoušet těsnost 1 x za 5 let (nebezpečné látky)

- v případě zjištění nedostatků provádět opravy 

- nepropustná úprava proti úniku do vod

- vybudovat a provozovat kontrolní systém (u částí, které

jsou ve stavbě zakryté, a které nelze vizuálně kontrolovat)



SMR 3: Používání upravených kalů na 
zemědělské půdě (směrnice Rady 86/278/EHS)

Základní okruhy opatření:

- Povinnost zpracování Programu použití kalu 
a jeho předání osobě, která kal používá

- Omezení použití kalu na vymezených plochách, 
zákaz použití

- Podmínky pro správné použití kalů na zemědělské půdě



Používání upravených kalů na zemědělské půdě
(směrnice Rady 86/278/EHS)

Kontrolní otázky c-c, kontroluje ÚKZÚZ

1. Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití

upravených kalů na zemědělské půdě?

2. Byl dodržen zákaz použití kalu?

3. Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha?  

4. Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní

hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití

nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo na okolních 

pozemcích? 

5. Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých

na zemědělské půdě? 



Používání kalů z ČOV v zemědělství

� Uplatnění směrnice Rady 86/278/EHS v ČR:

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
– § 32 definice kalů z ČOV (kal = odpad)

– § 33 používání kalů v zemědělství

� Vyhláška č. 382/2001 Sb. (kalová)

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

� Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a 
způsobu používání hnojiv (evidence používání)



SMR 4:Ochrana vod před dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (směrnice Rady 91/676/EHS)

Nitrátová směrnice požaduje:

1. vymezit zranitelné oblasti, 
=  oblasti, kde kontaminace podzemních a povrchových 
vod dusičnany již přesáhla nebo by mohla přesáhnout 
stanovenou mez koncentrace dusičnanů ve výši 50 mg/l

2. připravit tzv. akční program, 
= povinná opatření pro zemědělce ve zranitelných 
oblastech, vedoucí ke snížení obsahu dusičnanů ve 
vodách. 



VÚV TGM, v.v.i. (2007)



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 

Kontrolní otázky c-c, kontroluje ÚKZÚZ

1. Zákaz hnojení přes zimu. 

2. Limity hnojení jednotlivých plodin.

3. Limit 170 kg dusíku živočišného původu v průměru na hektar ročně.

4. Sklady na minimálně 4-měsíční produkci kejdy a 3-měsíční produkci močůvky a 

hnojůvky (při doložitelném uvedení do oběhu nebo jiném využití na 2-měsíční

produkci), dostatečné pro uskladnění v období zákazu hnojení.

5. Nepěstovat širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) 

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

6. Ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry útvarů povrchových vod.

7. Nehnojit na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než

5 cm nebo promrzlou tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den 

nerozmrzá. 



Nitrátová směrnice

� Uplatnění směrnice Rady 91/676/EHS v ČR:

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

� Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. 

� Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(§ 9: zákaz hnojení na sníh, zamrzlou, 
zaplavenou nebo přemokřenou půdu; 
požadavek rovnoměrného hnojení)



Nařízení vlády 103/2003 Sb.

� Vymezení zranitelných oblastí
1. revize zranitelných oblastí
novela č. 219/2007 Sb. s účinností od 1. 9. 2007

� Akční program (AP)
1. AP 2004 - 2007 (vyhodnocení)
2. AP v účinnosti od 4. 4. 2008 (novela č. 108/2008 Sb.)

- monitoring účinnosti AP
- nové výzkumné poznatky
- připomínky Evropské komise 
- návrhy odborné a zemědělské praxe 



Zobrazení informací NS v LPIS
(Portál farmáře)

• Na úrovni jednotlivého půdního bloku

• Na úrovni informativního výpisu

• Souhrnný výpis

• Podrobný výpis

• Na úrovni mapy nitrátové směrnice

• Legenda



Diskuze

Kontakt

klir@vurv.cz

603 520 684

Aktualizovaný web nitrátové směrnice:

www.nitrat.cz


