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Název opatření v plánu povodí Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství 

Číslo opatření v kapitole plánu povodí 001 

Katalogový název opatření Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství 

Katalogové číslo opatření 801 

Dílčí povodí CZE 

Typ opatření doplňkové 

Podtyp opatření  

Typ listu opatření* C 

Vliv 1 Plošné zdroje znečištění – zemědělství 

Vliv 2  

Vliv 3  

Klíčový typ opatření 1 Snížení znečištění živinami ze zemědělství. 

Klíčový typ opatření 2 Snížení znečištění pesticidy ze zemědělství. 

Klíčový typ opatření 3 
Opatření za účelem snížení množství sedimentu z eroze půdy 
a povrchového odtoku. 

Klíčový typ opatření 4 
Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění 
a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, 
vypouštění a úniků prioritních látek. 

Klíčový typ opatření 5 
Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či 
nárazníkových zón atd.). 

Jiný klíčový typ (specifikace)  

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 Živiny, ekologický stav/potenciál povrchových vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 2 Dusičnany, chemický stav podzemních vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 3 Pesticidy, chemický stav povrchových vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 4 Pesticidy, chemický stav podzemních vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 5 Pesticidy, ekologický stav povrchových vod 

Efekt na chráněnou oblast 1 
Útvar povrchových vod využívaný nebo potenciálně vhodný 
k odběru vody pro lidskou spotřebu 

Efekt na chráněnou oblast 2 
 Útvar podzemních vod využívaný nebo potenciálně vhodný 
k odběru vody pro lidskou spotřebu 

Efekt na chráněnou oblast 3   

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

V současné době probíhá kontrola dodržování standardů DZES (Dobrý zemědělský a environmentální stav 
půdy) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) v souladu s evropskými právními předpisy minimálně 
u 1 % ze všech žadatelů. V případě, že podmínky standardu DZES nebo požadavku PPH nejsou dodrženy, 
jsou kráceny veškeré přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a Společné organizace trhu 
s vínem. Standardy DZES a PPH jsou základní dotační podmínkou pro veškeré tyto žadatele. Další kontroly 
probíhají podle národní legislativy a i jejich výsledky jsou případně zohledněny v sankčním systému kontrol 
podmíněnosti (Cross Compliance). Opatření je směřováno zejména na zajištění povinností zemědělských 
subjektů ve vztahu k používání hnojiv, k vodní erozi na zemědělské půdě a k používání přípravků na ochranu 
rostlin (dále „POR“) v ochranných pásmech zdrojů podzemních a povrchových vod (OPVZ) a z důvodu 
ochrany útvarů povrchových a podzemních vod (v rámci požadavků PPH 10 a DZES 1). Záměrem opatření 
je, aby kontrolní činnost zemědělského hospodaření vykonával Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ), popřípadě Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). V případě Cross Compliance či 
Agroenvironmentálně-klimatických opatření již ÚKZÚZ kontroluje např. používání hnojiv a POR, ČIŽP 
standardy a minimální požadavky v oblasti ochrany ŽP. 



V případě účinnosti vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí (k červnu 2019 dosud nebyla schválena), 
bude nastavena protierozní ochrana v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Naplňování zákonem vymezené protierozní ochrany bude 
v kompetenci orgánů ochrany zemědělského půdního fondu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

Návrh opatření 

1.) Zajistit centrální evidenci aplikace hnojiv a používání POR na jednotlivé zemědělské pozemky 
ve stávajícím systému „Evidence přípravků a hnojiv (EPH) na Portálu farmáře“ v návaznosti na evidenci 
půdy v LPIS (viz také list CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní 
vody).  

2.) Vytvořit systém předávání informací o zjištění nadlimitního výskytu reziduí POR v povrchové, podzemní, 
surové a pitné vodě mezi všemi relevantními subjekty – např. ČHMÚ, správci vodních toků, ČIŽP 
a dalšími institucemi.  

3.) Zpřístupnit potřebné údaje z centrální evidence všem relevantním subjektům (např. ÚKZÚZ, ČIŽP, 
správci vodních toků; na základě požadavku MŽP a/nebo MZe i dalším odborným subjektům).  

4.) Upravit nastavení systému kontrol hospodaření na zemědělské půdě, v případě nedodržování správných 
postupů zavést finanční postihy pro hospodařící subjekty.  

5.) Zpřístupnit výsledky provedených kontrol zveřejněním podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření 
navrženo 

3 

Nositel opatření 

1) MZe  
2) MŽP, MZe, MZd  
3) MZe, MŽP  
4) ÚKZÚZ  
5) ÚKZÚZ, MŽP  

Partnerská organizace 
ÚKZÚZ, ČIZP, ČHMÚ, VÚV TGM, státní podniky Povodí, ostatní 
správci vodních toků 

Náklady investiční [tis. Kč]   

Náklady provozní [tis. Kč/rok]   

Způsob financování   

Financování z fondů EU   

Možné překážky  

Předpokládané zahájení opatření [rok]   

Rok (období) předpokládané realizace 
opatření [rok] 

  

Předpokládaný rok zlepšení [rok]   

 


