
Kontrola podmíněnosti  v roce 
2019 

 

  



D O T A C E -  Kontrola plnění podmínek 

 
Nástrojem pro kontrolu dodržování stanovených legislativních předpisů  

je    

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI  

cross –compliance                    

 

Plnění stanovených předpisů  

je  podmínkou  

pro 

 výplatu zemědělských podpor v plné výši!   

 

Již od roku 2009! 

 
Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a kontrolních pracovníků (inspektorů dozorové organizace) upravuje zejména  

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

 

 



Kontrola podmíněnosti - legislativní rámec 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
 

 Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., 

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor  

+ 

 NV č. 307/2014 Sb.,  

o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů –ruší  NV č. 335/2009 Sb., o stanovení 
druhů KP 

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,  

o stanovení některých 

podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (NV k PP), 

návrh ve veřejném připomínkovém řízení, do 02.01.2015 

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,  

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.  

Nařízení vlády č. 49/2017 Sb.,  

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 

jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.  

 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky - účinnost od 01.01.2015 - přímo 

platný předpis !!! 

 



Kontrola podmíněnosti 

 Jak kontrola probíhá:  

• Kontrola vychází z evidence dílu půdního bloku (LPIS) s podkladem leteckých 
ortofotografických snímků. 

•  Kontrola může být prováděna prostřednictvím dálkového průzkumu Země (DPZ) 
a/nebo fyzickou kontrolou na místě (FKNM) a formou administrativní kontroly.  

• DPZ kontrola je případně doplněna ověřením stavu DPB v terénu při rychlých polních 
návštěvách (RFV).  

• Při administrativní kontrole se ověřují informace vztahující se k předmětu příslušné 
podpory (např. informace z LPIS) a při FKNM je vždy prováděno šetření v terénu.  

 

 Propojenost systému pro dozorové orgány (skladová karta – ÚKZÚZ srovnává                                                          
s evidencí hnojiv,nákupem hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, ústřední evidence 
zvířat, posouzení  produkci statkových hnojiv) 

 



Vztah Kontroly podmíněnosti a ostatních kontrol 

 

 

• Pokud u kontrolovaného subjektu, který 
nebyl cíleně vybrán ke Kontrole 
podmíněnosti, proběhne kontrola 
dodržování národní legislativy a bude při 
ní zjištěno porušení kontrolovaného 
požadavku podmíněnosti, může mít toto 
porušení dopad na výši některých 
požadovaných podpor.  

 

 

 

 

  

Upozornění:  

 Porušení požadavků Kontroly 

podmíněnosti znamená současné porušení 

i požadavků národních právních předpisů a 

proto jejich nedodržením se žadatel 

vystavuje také možnému postihu i za toto 

porušení. Krácení (snížení) výše podpory 

nenahrazuje správní pokutu ani 

jakoukoli jinou sankci, která může být 

udělena dozorovou organizací nebo 

soudem za porušení národních právních 

předpisů.  

 



P Ř Í R U Č K A 
Průvodce zemědělce  

Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 

 

 

 základní přehled o systému Kontroly podmíněnosti,  
 

 

 znění kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
půdy (DZES 1 až 7)  

 

 znění kontrolovaných povinných požadavků na hospodaření                

      (PPH 1 až 13),  

 

 



Zařazení standardů CC  - tři oblasti pravidel 

Oblast                 Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský stav půdy 

Téma:      Voda PPH 1 Požadavky nitrátové směrnice (články 4 a 5) 

DZES 1 Zařazení ochranných pásů podél vodních toků 

DZES 2  Využití vody k zavlažování půdy 

DZES 3 Ochrana vod před závadnými látkami 

Téma     Půda a zásoba uhlíku DZES 4 Minimální pokryv půdy 

DZES 5 Eroze půdy 

DZES 6 Organická hmota v půdě, včetně zákazu vypalování strnišť na orné půdě 

Téma: Biologická rozmanitost PPH 2 Natura 2000 – Ptačí oblasti 

PPH 3 Natura 2000 – Evropsky významné lokality 

Téma Krajina, minimální úroveň péče GAEC 7 Zachování krajinných prvků 

Oblast                                        Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin  

Téma: Bezpečnost potravin PPH 4 Potravinové právo  

PPH 5 Zákaz používání některých hormonálních látek  

Téma: Identifikace a evidence zvířat PPH 6 Evidence a označování prasat 

PPH 7 Evidence a označování skotu 

PPH 8 Evidence a označování ovcí a koz 

Téma: Nákazy zvířat PPH 9 Stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a vymýcení BSE 

Téma: Přípravky na ochranu rostlin PPH 10 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 

Oblast                                            Dobré životní podmínky zvířat 

Téma: Dobré životní podmínky zvířat PPH 11 Minimální požadavky na ochranu telat 

PPH 12 Minimální požadavky na ochranu prasat 

PPH 13 Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely 



Významné změny pro rok 2019 

 

• Novelizací uvedeného nařízení vlády došlo ke změnám zejména podmínek 

standardu DZES 5, které stanoví minimální úroveň obhospodařování půdy 
k omezování eroze. Od 1. 1. 2019 dochází k rozšíření působnosti podmínek 
standardu na přibližně 25 % výměry standardní orné půdy. Zároveň se upravují, 
doplňují a zpřísňují některé používané půdoochranné technologie 

 

• Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d, který 
nabude účinnosti od 1. 1. 2020. Jeho cílem je zlepšení struktury krajiny, 
biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině. V této první fázi zavedení jsou 
podmínky zaměřeny na plochy erozně ohrožené. Podmínky DZES 7d je třeba 
zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období 
nebyla na erozně ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha. 

 
• Příručka je zemědělské veřejnosti v tištěné formě k dispozici na Regionálních odborech 

SZIF. 



Kontrola a hodnocení porušení 



  



DOZOROVÉ ORGANIZACE – předmět kontroly 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - kontroluje podmínky Dobrého zemědělského stavu 

• DZES 2 (zavlažování),  

• DZES 4 (minimální pokryv půdy), 

• DZES 5 (eroze),  

• DZES 6 (pálení a org. složky půdy) 

• DZES 7 (krajinné prvky));  

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) -  kontroluje povinné požadavky na hospodaření  

• PPH 2 (ochrana ptáků)  

• PPH 3 (ochrana EVL) v oblasti Životní prostředí, změna klimatu a Dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu;  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje povinné požadavky na 

hospodaření a podmínky Dobrého zemědělského stavu 

• PPH 1 (nitrátová směrnice) v oblasti Životní prostředí, změna klimatu a Dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu; v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin patří 
do jeho působnosti požadavky  

• PPH 10 (přípravky na ochranu rostlin) a participuje na kontrole požadavků  

• PPH 4 (potravinové právo),  

• PPH 9 (TSE) a delegovaně provádí kontroly standardu  

• DZES 1 (ochranné pásy podél vod)  

• DZES 3 (ochrana podzemních vod).  



DOZOROVÉ ORGANIZACE – předmět kontroly 

Česká plemenářská inspekce (ČPI) kontroluje povinné požadavky na hospodaření  

• PPH 6, 7, 8 (evidence a označování zvířat) v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin;  

 

Státní veterinární správa (SVS) se podílí na kontrole povinných požadavků na hospodaření  

• PPH 4 a 9 (potravinové právo, TSE) a od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) převzala gesci nad kontrolami požadavků  

• PPH 5 (zákaz používání některých látek v chovech zvířat) v oblasti Veřejné zdraví, zdraví 

zvířat a rostlin,  

• PPH 11, 12 a 13 (welfare zvířat) z oblasti Dobré životní podmínky zvířat;  

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) participuje na kontrole povinných požadavků na 

hospodaření  

• PPH 4 v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin.  

 



DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (DZES) PŮDY  

• Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) půdy 
zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou 
definovány v nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor, v platném znění a jejich dodržování je pro zemědělce žádající o zemědělské 
dotace v České republice povinné od roku 2004.  

 

• Standardy DZES individuálně definují členské země Evropské unie na základě 
rámce stanoveného v příloze č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013, jež obsahuje tyto tematické okruhy: voda, půda a zásoby uhlíku, 
krajina, minimální úroveň péče.  

 

• Kdo kontroluje:  

• DZES 1, 3 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).  

• DZES 2, 4, 5, 6, 7   Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).  



DZES 1  
Dodržení ochranných pásů podél vodních toků 
 kontroluje : ÚKZÚZ  

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;  

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce 

nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným 

dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv.   

c) dodrží při aplikaci  

přípravku na ochranu rostlin stanovenou  

ochrannou vzdálenost za účelem ochrany  

vodních organismů od břehové čáry. 

 

§ 49 vodního zákona: „…břehová čára je určena hladinou 

 vody, která zpravidla stačí protékat korytem vodního toku,  

aniž se vylévá do přilehlého území.“ 
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• DZES 1 = Hospodaření s hnojivy + POR ve stanovených ochranných pásmech 

 

• Co bude ÚKZÚZ při kontrole požadovat: 

 Výskyt hnojiva v ochranném pásmu bude inspektory prověřován pouze v terénu (není 

povinnost zaznamenávat nehnojené pásy do evidence)  

 

 Předložení záznamů (evidence) o aplikovaných POR a použití hnojiv, doklady o nákupu 

POR a hnojiv 

 

 Ke kontrole budou inspektoři využívat podklady z LPIS,                                                                                  

a to informace o pozemcích (DPB),                                                                                                       

které kontrolovaný subjekt obhospodařuje                                                                                                                        

a sousedí s útvary povrchových vod. 

 

• Možnost odběru vzorků  

        při podezření na aplikaci! 

 

 

 

DZES 1 

11. 10. 2019 15 



 

DZES 2  
Povolení pro užívání zavlažovacích soustav  
 

 

 

  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. 

 

 

zvláštní technické zařízení k zavlažování,  

pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou,  

mechanickou nebo jinou energii. 
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DZES 3  

Ochrana podzemních vod před znečištěním  
kontroluje : ÚKZÚZ 

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 

1. při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, 

blízkého okolí a životního prostředí a  

2. zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného 

povolení, 

3. 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, 

4. 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 

5. pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje 

odpovídající kontrolní systém. 

 

 



Povinnosti při zacházení se závadnými látkami:  

 Vypracovat havarijní plán, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad.  

 

 Zabránit nežádoucímu úniku závadných látek do půdy a jejich nežádoucímu smísení s odpadními vodami.  

 

 Používat jen takové zařízení, které je vhodné i z hlediska ochrany vod.  

 

 Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.  

 

 Nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky (vizuálně, smyslově posoudit v případě 
kontrolního systému).  

 

 Nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet 
těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek.  

 

 Vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém                                                                                                                  
pro zjišťování úniku závadných látek.  

 

 O veškerých kontrolách, případných opravách                                                                                                                                       
je nutné vést záznamy do provozního deníku.  

 



 

 
DZES 4  

 kontroluje:SZIF  

Zachování minimálního pokryvu půdy  
 
  Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož 

průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo 

víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:  

 

 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, nebo  

 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, 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.   

 

( sláma bez evidování množství; za slámu se považuje i strniště kukuřice nad 40 cm) 

 

 

 

 



DZES 5 

Pohled LPIS – starý -nový 

 Do 31.12.2018  Od 1.1. 2019 



  

 

 

• Proč  změny v nastavení DZES 5  ? 



  



Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

Společný projekt 

• Počátek realizace v roce 2011 

 

• Spuštěn v roce 2012  

 

• Projekt monitoringu je zajišťován 

SPÚ ČR v součinnosti s dalšími 

účastníky 

 

• VÚMOP, v.v.i.  zajišťuje správu a 

vedení webového portálu 

monitoringu 

Monitoring eroze zemědělské půdy 

    



 
Nové znění standardu DZES 5 - kategorizace plodin 

 

 Plodiny s NOF (nízká ochranná funkce):                                                                 
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice, čirok, lupina 

  

 Plodiny s SOF (střední ochranná funkce):                                                                          
řepka olejná, ostatní obiloviny 

  

 Plodiny s VOF (vysoká ochranná funkce) :  

  pícniny, travní porost  

  + možné využití DPB stejného uživatele s kulturami – G, T, L, M, U nebo J 
s vymezeným EVP KS 

  

  G – tráva na orné, T – TTP, L – zalesněná půda, M – mimoprodukční plocha, 
U – (zelený) úhor, EVP KS – jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad 

  

  Důležité při rozdělování na erozní parcely ! 



DZES 5 - shrnutí 
• Na silně erozně ohrožených (SEO) plochách: 

 je zakázáno pěstování souvislé plochy kukuřice, brambor, řepy, bobu 

 setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti > 2 ha, 

 je umožněno pěstování souvislé plochy ostatních obilnin a řepky olejné o 

 velikosti > 2 ha s použitím odpovídající půdoochranné technologie  

 (PT pro plodiny se SOF). 

  

• Na mírně erozně ohrožených (MEO) plochách: 

 je umožněno pěstování souvislé plochy kukuřice, brambor, řepy, bobu 

 setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti > 2 ha s použitím odpovídající 

 půdoochranné technologie  

 (PT pro plodiny s NOF) 

 není omezeno pěstování souvislé plochy ostatních obilnin a řepky. 



Přehled  POT 
    Skupina plodin 
  NOF SOF 

Er
o

zn
í o

h
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že
n

o
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o
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m

ku
 SE

O
 

zákaz pěstování do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků  (30%) 

  podsev J/T nebo JT 

  podrývání u řepky ozimé (25 cm / 1m) 

  strip-till  (30cm / 60% / 30%) 

  obsetí  22m  (max 6 ha SOF) 

  ochranný pás 22m  (šířka 220m)  

  aplikace OH  (25t/ha) 

M
EO

 

do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků  (20%) bez omezení 

setí po vrstevnici (max.35ha)   

podrývání u cukrovky (35 cm/ 1m)   

odkameňování u brambor    

pěstování LOS  (50% obil. 16cm)   

strip-till  (30cm / 60% / 30%)   

obsetí  22m  (max 6 ha NOF)   

ochranný pás 22m  (šířka 220m)    

aplikace OH  (25t/ha)   



Téma: Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy  

DZES 6  

 zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť 

 

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 31. července příslušného kalendářního roku 

porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, 

čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, 

sója, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; 

popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených 

druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí 

plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, 

že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. 
• c) do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních 

bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo 
podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů.   
 

 Porušením DZES 6 není:  
 Pálení chmelové natě 
 Větví a ostříhaných výhonů vinné révy 
 Pálení bramborové natě (nařízení ÚKZÚZ – šíření karantenních organismů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



TÉMA: KRAJINA, MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ PÉČE  
DZES 7 zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin 

 Žadatel  
 

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

 

 

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

  

 

c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku 

regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se 

na něm v průběhu příslušného kalendářního roku 

nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny 

tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin 

bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto 

rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného 

kalendářního roku. 

 



 

DZES 7 

 • Krajinnými prvky se dle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů rozumí: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, 

příkop a mokřad.  

 

• Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla 

vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha.  

• Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo 

větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí terasy 

může být dřevinná vegetace nebo kamenná zídka.  

• Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu 

soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou  

• Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou 

výměrou 3 000 m². Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a 

dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.  

• Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími 

prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, 

která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.  

• Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m² vyskytující se v zemědělsky obhospodařované 

krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice.  

• Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s 

jejím odvedením nebo zasáknutím.  

• Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m², sloužící k zajištění retence vody v krajině s 

cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 

10 zákona o zemědělství.   

•   

 



DZES 7d – novinka 2019 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 292 
ze dne 3. prosince 2018, 
kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 

 

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  

s o u v i s l é   p l o c h y 

 jedné plodiny;  



292 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 3. prosince 2018, 

 

• 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.“. 

 

 

 
• § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

Plocha s plodinami, které vážou 
dusík 

• § 21 a 22 nařízení biopásy, ochrana 
čejky chocholaté 

 
• vegetační období podle § 9 nařízení vlády 

č. 50/2015 Sb.,  

        Diverzifikace plodin 

• vegetační období pro výpočet podílů 
jednotlivých plodin je období od                        
1. června do 31. srpna  příslušného 
kalendářního roku). 

 

• Účinnost 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I 
bodů 3 a 6, která nabývají účinnosti dnem 
1. ledna 2020. 

 

 



Působnost nitrátové směrnice  

 

• Požadavky akčního programu se vztahují na všechny zemědělské podnikatele  (dle zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství) provozující zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech.  

 

 

• Z hlediska zaměření se akční program týká pouze zemědělské půdy (orná půda, chmelnice, 

vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty - louky a pastviny) a vybraných objektů (sklady 

statkových hnojiv). Nevztahuje se tedy na jiné součásti zemědělského půdního fondu, např. 

rybníky.  



Působnost nitrátové směrnice 

 

• Z pohledu nitrátové směrnice jsou opatření vztahující se k zemědělské půdě platná pouze na 

zemědělských pozemcích nacházejících se ve zranitelných oblastech.  

 

• Výjimka je jen při hodnocení limitu 170 kg organického dusíku na 1 ha zemědělské půdy 

podniku. K tomuto výpočtu se použije veškerá výměra půdy vhodné ke hnojení, tedy i 

výměra mimo zranitelné oblasti.  

 

• Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva se hodnotí na území celého 

zemědělského podniku, i když hospodaří ve zranitelných  oblastech jen částečně. 



PPH 1  NITRÁTOVÁ SMĚRNICE 

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

 

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

 

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

 

4 Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění? 

 

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? 

 

6 Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? 

 

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

 

8 Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod? 



PPH 2 OCHRANA PTÁKŮ 

1 Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní niva? 

 

2 Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin 

rostoucích mimo les v rozporu se zákonem? 

 

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? 



PPH 3  OCHRANA EVL 

 

 

1 Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození předmětu 

ochrany evropsky významné lokality? 



PPH 4  POTRAVINOVÉ PRÁVO 
dozorující orgán: ČIŽP 

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

2 Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné 

pouhým okem? 

3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci 

způsobené zvířaty a škůdci? 

4 Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele 

surovin a látek určených k přimísení do potravin? 

5 Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele 

svých produktů? 

6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho 

sledovatelnost?  

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? 



PPH 4  POTRAVINOVÉ PRÁVO 
dozorující orgán: ÚKZÚZ 

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

 

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 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? 

 

10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován 
princip dohledatelnosti použitého krmiva? 

 

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? 



PPH 4  POTRAVINOVÉ PRÁVO 
dozorující orgán: SVS 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

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? 

16  Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, které ze zdravotního hlediska 
nesplňují podmínky pro dodávku mléka? 

17 Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak aby se vyloučilo ohrožení 
zdravotní nezávadnosti …? 

18 Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost? 



PPH 5 – Zakázané látky 

• Zákaz podávat zvířatům zakázané látky 

 

• Zákaz přechovávání a vlastnění zakázaných látek 

 

• Dodržování ochranných lhůt v případě podání (použití) zakázaných látek 

 

• Dodržování omezení v případě podání (použití) zakázaných látek 

 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

• Vyhláška č. 291/2003 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 



PPH 6 – Identifikace a evidence prasat 

 

• Registrace hospodářství s chovem prasat v ústřední evidenci 

 

• Založení a vedení registru prasat na hospodářství 

 

• Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata 

 

• Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) 

• Vyhláška č. 136/2004 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPH 7 – Identifikace a evidence skotu 

 

• Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata 

 

• Zvířata s vydanými PLS 

 

• Založení a vedení stájového registru 

 

• Přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci 

 

• Nahlášení  událostí u zvířat do 7 dnů do ústřední evidence 

 

• Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) 

• Vyhláška č. 136/2004 Sb. 

 

 

 

 

 



PPH 8 – Identifikace a evidence O/K 

 

• Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata 

 

• Založení a vedení stájového registru 

 

• Přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci 

 

• Nahlášení zvířat do 14 dnů do ústřední evidence (NOVÝ) 

 

• Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) 

• Vyhláška č. 136/2004 Sb. 

 

 

 

 

 



PPH 9 – TSE/BSE 

 

• Zákaz krmení živočišnými bílkovinami 

 

• Požadavky na oddělené skladování živočišných bílkovin 

 

• Veterinární opatření při podezření a potvrzení výskytu TSE/BSE 

 

• Nařízení č. 999/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPH 10 Přípravky na ochranu rostlin 

• Aplikace povolených POR v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin – 
ochrana podzemních vod 

 

• Aplikace POR v souladu s údaji na obalu 

 

• Dodržování maximální dávky při aplikaci 

 

• Ochrana vod při aplikaci POR 

 

• Ochrana včel a zvěře při aplikaci POR 

 

• Nezasáhnout okolní porosty a pozemky 

 

• Dodržování ochranných vzdáleností od povrchové vody 

 

• Používání povolených POR 

 

 

 



PPH 11- 13 Welfare  - SVS 

• PPH 11 Ochrana telat 

 

• PPH 12 Ochrana prasat 

 

• PPP 13 Obecné požadavky welfare hospodářských zvířat 

– Odborná způsobilost zaměstnanců k péči o zvířata 

– Pravidelné kontroly 

– Vedení evidencí o ošetření, léčivech úhynech 

– Úpravy vzhledu, mikroklima, světlo… 

• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před týráním 

• Vyhláška č. 208/2004 Sb., minimální požadavky pro ochranu hospodářských 

zvířat 

 

 

 

 

 



Informace pro žadatele AEKO a EZ k 
přechodnému období 

• Vzhledem k ukončování programového období 2014-2020 nebude 
od roku 2020 umožněno podávat žádosti o zařazení do 5 letých 
závazků AEKO a EZ 

• Výjimkou bude podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování 
drah soustředěného odtoku, do kterých bude možné vstoupit i v 
roce 2020.  

• S ohledem na zpoždění evropské legislativy připravuje MZe nařízení 
vlády s předpokládanou účinností od 1. 1. 2020, které umožní vstup 
do navazujícího závazku na dva roky. 

•  Žádosti o zařazení bude možné podat pouze na díly půdních bloků, 
jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 zařazena v závazku 
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., resp. č. 76/2015 Sb. Žadatelům 
v orientaci pomůže vrstva v LPIS. 



  

 Děkuji za Vaši pozornost… 

 
Ing. Odstrčil Martin, mobil: 604 584 303 

 

 

 

 


