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Seznam použitých zkratek
AEO – agroenvironmentální opatření
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
C-C – cross -compliance, tzv. křížová shoda, soubor zákonných požadavků na hospodaření
a s ním spojený systém kontrol
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
ČPI – Česká plemenářská inspekce
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for
Rural Development
ECEAT – Evropské centrum pro ekoagroturistiku
EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EPOS – Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
ES – Evropské společenství
EU – Evropská unie
EVL – Evropsky významná lokalita
EZ – ekologické zemědělství
GAEC – Dobré zemědělské a environmentální podmínky (Good Agricultural and
Environmental Conditions)
HP – havarijní plán
HRDP – Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan)
CHKO – chráněná krajinná oblast
IČ – identifikační číslo
KEZ – Kontrola ekologického zemědělství
LEADER ČR – program Evropské unie realizovaný v členských zemích v období 2000 –
2006, do značné míry koresponduje s naším Programem obnovy venkova
LFA – méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickým omezením (Less Favoured Areas)
LPIS – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů (Land
Parcel Identification System)
MAS – místní akční skupina
MěÚ PO III – městský úřad pověřené obce třetího stupně
MZe – Ministerstvo zemědělství ČR
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území
MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR
NATURA 2000 – soustava chráněných území evropského významu se zaměřením na
ptačí oblasti a evropsky významné lokality
NP – národní park
NPP – národní přírodní památka
NPR – národní přírodní rezervace
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Seznam zkratek

OOP – orgán ochrany přírody
OP ŽP – Operační program Životní prostředí
OÚ – obecní úřad
OZE – obnovitelné zdroje energie
PF ČR – Pozemkový fond ČR
PHM – pohonné hmoty
PO – Ptačí oblast
PP – přírodní památka
PPK – Program péče o krajinu
PR – přírodní rezervace
PRV – Program rozvoje venkova
RRD – rychle rostoucí dřeviny
SAPS – jednotná dotace na plochu zemědělské půdy (Single Area Payment Scheme)
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SPS – přímá platba na podnik (Single Payment Scheme)
SRS – Státní rostlinolékařská správa
SVS – Státní veterinární správa
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
TP – travní porost
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚSES – Územní systém ekologické stability
ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských informací
VDJ – velká dobytčí jednotka
ZA - PÚ – Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZPF - zemědělský půdní fond
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa
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1. Chráněná krajinná oblast Český ráj
Člověk do krajiny Českého ráje přišel již před několika tisíci lety. To on
v průběhu staletí dokreslil krajinu do bohatého obrazu polí, luk, pastvin,
rybníků a lesů, mezi které dovedně usadil svá sídla. Krajinu v současnosti
oblíbenou a často vyhledávanou právě pro její krásu. V roce 1955 začal
část tohoto území chránit – byla založena chráněná krajinná oblast Český ráj, která se tak
stala první chráněnou krajinnou oblastí v Československu. V roce 2002 došlo k jejímu rozšíření.
Cílem chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména
ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

V praxi
Ochranu území, které je odstupňováno do čtyř zón, zajišťuje orgán ochrany přírody - Správa
CHKO. Zonace území určuje možnosti využívání krajiny. Od příslušnosti pozemku ke stupni
zóny se odvíjí nejen způsob hospodaření, ale částečně i možnosti získání dotací. Mapový
zákres zonace ve správním území jednotlivých dotčených obcí v digitální i tištěné podobě
poskytla Správa CHKO obecním úřadům. Plán péče, který specifikuje bližší ochranné podmínky a způsoby využívání je dostupný na Správě CHKO nebo na jejích www stránkách.
I. zóna má nejpřísnější režim ochrany. Většinou zahrnuje maloplošná chráněná území –
přírodní rezervace a památky. Jsou to nejcennější části přírody, kde jsou chráněny přírodní
ekosystémy či ekosystémy závislé na extenzivním obhospodařování, jako jsou např. vlhké
a podmáčené louky.
Cílem v I. zóně je uchování nebo postupná obnova samořídících funkcí přírodního prostředí a omezení lidských zásahů v daném území na nejnižší možnou míru.
Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně uchovanými přírodními hodnotami, která jsou vhodná pro hospodářské využívání způsobem šetrným k přírodě. Dále se do této zóny začleňují i území nezbytná pro
uchování přírodních hodnot v I. zóně. Součástí jsou samoty a drobné enklávy zástavby
s dochovanou lidovou architekturou.
Cílem ochrany je udržení přírodních hodnot a postupné zvyšování druhové a prostorové
rozmanitosti ekosystémů, zejména vytvářením funkčního systému ekologické stability.
Do III. zóny se zařazují člověkem značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané
lesní a zemědělské pozemky a nesouvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.
Cílem ve III. zóně je udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované
lesní hospodářství a zemědělství, ochrana typického krajinného rázu, vhodné formy turistiky a rekreace.

4

1. Chráněná krajinná oblast Český ráj

Do IV. zóny se zařazují člověkem poškozené části přírody a souvisle zastavěná území
sídel s územní rezervou a navazující obdělávaná zemědělská půda.
V této zóně je cílem zabezpečení prostoru pro rozvoj obcí, v zemědělské krajině musí být
realizována údržba a tvorba prvků ÚSES a zmenšení bloků orné půdy.
Obzvláště cenná přírodní společenstva, lokality s výskytem chráněných a ohrožených
druhů či geologicky zvláště cenná území jsou vyhlašována jako přírodní památky či rezervace. Pro dočasnou ochranu např. hnízdících chráněných druhů ptáků či při výskytu chráněných druhů rostlin bývají vyhlašovány tzv. přechodně chráněné plochy, u kterých je doba
ochrany časově omezena.
Omezení v CHKO, která plynou ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
§26:
Na celém území CHKO je zakázáno:
 zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa,
 tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa,
 vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a vyhrazená místa, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státní hranice, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,
 povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
 používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
 stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,
 pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
 provádět chemický posyp cest,
 měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO.
Na území I. zóny CHKO je dále zakázáno:
 umisťovat a povolovat nové stavby,
 povolovat a měnit využití území,
 měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO,
 hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,
 těžit nerosty a humolity.
Na území I. a II. zóny CHKO je dále zakázáno:
 hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat
půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného
rozsahu,
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 zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice
 pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody.

Legislativa

 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Nařízení vlády č. 508/2002 Sb. ze dne 5. 12. 2002, kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj

Úřady a zdroje informací
Správa CHKO Český ráj
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Tel.: 481 321 900, Fax: 481 321 578
E-mail: ceskyraj@nature.cz
www.ceskyraj.ochranaprirody.cz
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2. NATURA 2000 – soustava chráněných území evropského významu
NATURA 2000 je soustava chráněných území, kterou vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na
ochranu přírody:
 směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a
 směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).
Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
NATURA 2000 rozlišuje dva typy chráněných území:
 Ptačí oblasti – PO (podle „směrnice o ptácích“),
 Evropsky významné lokality – EVL (podle „směrnice o stanovištích“).
Lokality soustavy NATURA 2000 nemají být rezervacemi s přísnou ochranou, kde je
vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde
se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný
rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy NATURA 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají
negativní vliv na výskyt předmětů ochrany. Proto veškeré plány a projekty, které mohou
významně ovlivnit Evropsky významné lokality nebo Ptačí oblasti, podléhají samostatnému
posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany.
Soustava NATURA 2000 chrání na území České republiky 46 druhů ptáků, 74 druhů ostatních živočichů, 40 druhů rostlin a 58 typů přírodních stanovišť.
Jaké jsou cíle soustavy NATURA 2000?
 Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních
lokalit na území Evropské unie.
 Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci
Evropské unie.
 Zachování, popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů
na území České republiky.
 Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách.
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 Začlenění cenných přírodních lokalit v České republice do celoevropského přírodního
dědictví.
Soustava NATURA 2000 v Českém ráji
V CHKO Český ráj je vymezeno 8 lokalit, které jsou zařazené do národního seznamu
Evropsky významných lokalit (dále jen EVL) nařízením vlády č. 123 ze dne 15. dubna 2005.
Jedná se o 4 lokality, kde předmětem ochrany je výskyt zvláště chráněných živočichů
a rostlin, 3 lokality s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, kde předmětem ochrany je i přírodní stanoviště, a 1 lokalitu přírodních stanovišt:
 Jeskyně Sklepy pod Troskami – výskyt letní kolonie netopýra vrápence malého.
 Podhájí – chalupa – výskyt letní kolonie vrápence malého.
 Kost – výskyt letní kolonie vrápence malého.
 Drhleny – výskyt drobné kapradiny vláskatce tajemného.
 Příhrazské skály – výskyt vláskatce tajemného, vrápence malého, přírodní stanoviště
veřejnosti nepřístupné jeskyně.
 Podtrosecká údolí – výskyt vláskatce tajemného, orchideje hlízovce Loeselova, mechu
srpnatky fermežové, motýla modráska bahenního, ryby sekavce písečného a vrápence
malého, přírodní stanoviště jeskyně nepřístupné veřejnosti.
 Údolí Plakánek – výskyt vláskatce tajemného, přírodní stanoviště jeskyně nepřístupné
veřejnosti.
 Průlom Jizery u Rakous – přírodní stanoviště suchých trávníků, vegetace skalnatých
svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny a suťové lesy.
Ptačí oblast v CHKO Český ráj není vymezena.

V praxi
Co nám soustava NATURA 2000 přinese a koho se nejvíce dotkne?
Soustava NATURA 2000 má zajistit trvalou péči o nejhodnotnější území a ochranu biologické rozmanitosti. Tato ochrana se zpravidla nevylučuje s šetrným hospodařením.
 Zařazení území do soustavy NATURA 2000 zvýší možnost získání finančních prostředků
ze státního rozpočtu, případně z některých fondů EU, na šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování, případně obnovu chráněných fenoménů.
 Mnoho vyhlášených lokalit překrývá stávající chráněná území a jejich režim se nezmění.
 Veškeré plány a investiční záměry musí být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů
na chráněné druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť.
 Soustava NATURA 2000 se přímo týká zejména vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, obcí, zájmových sdružení, organizací a skupin (lesníci, zemědělci, myslivci, pozemkové spolky apod.).
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2. NATURA 2000 – soustava chráněných území evropského významu

Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 v České republice odpovídá Ministerstvo
životního prostředí ČR, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
V EVL, které jsou zařazené do národního seznamu, dnes platí tzv. předběžná ochrana,
a to do doby schválení evropského seznamu a následného zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR.
Tuto předběžnou ochranu zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody (dále jen OOP):
 na území CHKO, národní přírodní rezervace, či národní přírodní památky mimo CHKO
a NP je OOP místně příslušná Správa CHKO.
 ve volné krajině je OOP krajský úřad – Odbor životního prostředí.
Pokud je v EVL plánován investiční záměr, je povinné k žádosti (např. žádost o stavební
povolení) doložit vyjádření OOP o vlivu záměru na naturové území . V případě investičního
záměru, který by mohl významně ovlivnit „naturové“ území, je požadováno posouzení
autorizovanou osobou a vypracování posouzení vlivů na životní prostředí – tzv. EIA.
Po schválení EVL Evropským parlamentem a zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR proběhnou
jednání s majiteli a uživateli naturových území o způsobu dalšího využívání a ochrany těchto území, která bude zajištěna smluvně a nebo vyhlášením zvláště chráněného území (přírodní rezervace, přírodní památka).
Hospodaření v EVL v CHKO Český ráj není v podstatě ovlivněno, protože zde funguje
režim ochrany přírody určený působností CHKO.
Podpora naturových lokalit
Na obhospodařování území zařazených do soustavy NATURA 2000, které zabezpečí uchování, případně obnovu chráněných fenoménů, je možné získat finanční prostředky z národních a některých evropských programů.
Národní zdroje:
 Program péče o krajinu – PPK
Evropské zdroje:
 Operační program Životní prostředí na období 2007 – 2013
 Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Legislativa

 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 3 odst. l) – p), podrobnosti: § 45
a) – i)
 Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin
 Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků
 Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam Evropsky významných
lokalit
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Správa CHKO Český ráj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životní prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životní prostředí a zemědělství
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny – středisko Liberec
Agentura ochrany přírody a krajiny – středisko Hradec Králové
Agentura ochrany přírody a krajiny – středisko Praha a Střední Čechy
 www.natura2000.cz

Vstup České republiky do Evropské unie přinesl hospodařícím subjektům možnosti čerpání
finančních prostředků z široké škály dotačních programů. Podpora přichází např. v oblasti
modernizace zemědělských subjektů či formou příspěvku na nové zemědělské stroje a zařízení, dále přichází podpora na obhospodařování a šetrnou údržbu krajiny atd.
Jak již bylo řečeno, dotačních programů je jako hub po dešti, ale s tím je spojena i vysoká
administrativa a poměrně nízká informovanost zemědělců. Pokud se zemědělec dopátrá
jemu vyhovujících dotací, většinou je odrazen nesčetným běháním po úřadech a vyplňováním formulářů.
V této kapitole bychom Vás rádi seznámili s některými z dotačních programů Ministerstva
zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny a současně Vám umožní získat další zdroje příjmů z Vaší zemědělské činnosti.

A. Programy pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV)
Pro období 2007 – 2013 byl Evropskou komisí schválen programový dokument pro čerpání
finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Program
rozvoje venkova (PRV). Tento nejdůležitější politický dokument v oblasti zemědělství a rozvoje venkova sloučil původní dotační programy Horizontální program rozvoje venkova
(HRDP), Operační program Zemědělství a LEADER. Program rozvoje venkova je rozdělen do
4 os, které se dále dělí na jednotlivé podprogramy. Z hlediska obhospodařování krajiny nás
zejména zajímá osa II., kde nalezneme agroenvironmentální a lesnickoenvironmentální
opatření, LFA, programy podporující oblasti soustavy NATURA 2000 a jiné.
Osa II. 1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000
V jádrových územích – v I. zónách národních parků a chráněných krajinných oblastí – se
nachází lidskou činností podmíněná druhově bohatá společenstva luk a pastvin.
Agrotechnické zásahy jsou v těchto lokalitách minimalizovány, zejména není umožněno
hnojení (výslovný zákaz stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Z důvodu obtížných podmínek hospodaření (vzdálenost, náročný terén, nízká produkce biomasy v důsledku zákazu hnojení) existuje hrozba, že zemědělci upustí od hospodaření na
loukách a pastvinách v jádrových zónách velkoplošných chráněných území a tyto druhově
bohaté travní porosty závislé na zemědělském obhospodařování budou degradovat.
Podpora v oblastech NATURA 2000 a současně v I. zónách národních parků (NP) a CHKO
byla v ČR realizována již od roku 2005, a to prostřednictvím plateb E-LFA (oblasti s ekologickým omezením). Platby v rámci oblastí NATURA 2000 v podstatě kopírují a nahrazují E-LFA.
Cílem tohoto podopatření je přispět k zachování venkovské krajiny, podpořit systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí, ochrana biodiverzity a zajistit zemědělcům odpovídající úroveň příjmů.
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Jaké jsou podmínky opatření?
 Hospodařit nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost v oblasti NATURA 2000 a současně v I. zóně NP či CHKO.
 Žadatel se zaváže plnit podmínky hospodaření na dobu 5 let.
 Hospodařit v souladu s Podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu
(GAEC).
 Zajistit, aby byly travní porosty spaseny nebo minimálně dvakrát ročně posečeny ve stanoveném termínu (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně).
 Neaplikovat žádná hnojiva a statková hnojiva vyjma pastvy, kdy je možné pastvou dodat
maximálně 30 kgN/ha výměry pasených ploch.
Osa II. 1.3. Agroenvironmentální opatření (AEO) na období 2007 – 2013
Agroenvironmentální opatření přináší nové možnosti podpory zemědělského hospodaření
šetrného k přírodě a v podstatě navazují na „staré“ AEO, které byly součástí dokumentu
HRDP. Podmínky jejich realizace jsou stanoveny nařízením vlády č. 79/2007 Sb. Hlavním
cílem těchto opatření je:
 zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny,
 snížit erozi půdy,
 podpořit ekologickou stabilitu krajiny,
 zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě.
Finanční podpora po dobu smluvního závazku (5 let), kterou lze v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) získat, uhradí zemědělci náklady spojené s prováděním opatření,
nahradí snížení výnosů a přinese i něco navíc. Finanční prostředky však nejsou tím jediným,
co díky těmto opatřením zemědělec získá. Mnoho opatření vede ke zvýšení úrodnosti
půdy, k její ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti
celé krajiny zadržovat vodu, což je nejlepší prevencí záplav. Službou celé společnosti je pak
ochrana vzácných druhů rostlin i živočichů a vůbec péče o krajinu jako o kulturní dědictví.

V praxi
Každý zemědělec, který hospodaří ve „starých“ AEO, má možnost si vybrat, jestli chce
nadále pokračovat v AEO dle starých podmínek (až do uplynutí 5letého závazku) nebo přestoupí do „nových“ AEO a uzavře tak nový 5letý závazek. Před podáním žádosti o zařazení do AEO je nutné znát všechny podmínky plnění. Každé opatření přináší výhody, ale i částečná omezení. Rozdílné je zejména hospodaření ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) a ve
volné krajině. Nová AEO přinesla větší škálu opatření pro hospodaření v ZCHÚ.
O účast na opatření mohou zažádat soukromě hospodařící rolníci, firmy podnikající
v zemědělské prvovýrobě, ale i nepodnikatelé (obce, fyzické osoby, školy, aj.), jestliže mají
v LPIS (tj. evidence půdy) evidovanou minimální výměru zemědělské půdy pro daný způsob obhospodařování. Registraci půdních bloků v LPIS zařizují zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe.
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Jaké jsou podmínky pro možnost čerpání dotačních titulů v rámci AEO?
 Závazek k plnění podmínek příslušného dotačního titulu po dobu minimálně 5 let. Je
nutné, aby zemědělec zvážil všechna pro a proti (předem zajištěné nájemní smlouvy,
neopomínat možnost pozemkových úprav a jiné).
 Žadatel obhospodařuje a podává žádost o zařazení minimálně na:
- 5 ha zemědělské půdy
- nebo 2 ha na území CHKO či NP
- nebo 1 ha v systému ekologického zemědělství (EZ) nebo
- 0,5 ha pro pěstování zeleniny a speciálních bylin v systému EZ nebo
- 0,25 ha trvalých kultur v systému EZ nebo
- 1 ha ovocných sadů v systému integrované produkce nebo
- 0,5 ha vinic v systému integrované produkce révy vinné nebo
- 0,5 ha v systému integrované produkce zeleniny nebo
- 1 ha zemědělské půdy v systému zatravňování orné půdy
 Žadatel splňuje kritéria a podmínky pro poskytování dotací uvedené v zákoně č. 252/
1997 o zemědělství v platném znění.
 Žadatel se zaváže k dodržování Podmínek dobrého zemědělského a environmentálního
stavu (GAEC – viz níže).
Žádost o zařazení do AEO se podává na příslušnou zemědělskou agenturu, a to nejpozději do 15. května roku, ve kterém chcete začít dotaci čerpat.
Co všechno musíte plnit během 5letého období, abyste dostali dotace v plné výši?
 Na zemědělskou agenturu podat žádost o poskytnutí dotace do 15. května kalendářního
roku, za který má být dotace poskytnuta.
 Hospodařit v souladu s Podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu
(GAEC) – viz dále.
 V případě užívání hnojiv (i statkových) vést evidenci hnojiv podle platných předpisů a plnit podmínky nitrátové směrnice.
 Při použití přípravků na ochranu rostlin vést evidenci o použití těchto přípravků.
 U titulu „Ošetřování travních porostů“ zajistit, aby byly travní porosty nejméně jednou
ročně spaseny nebo dvakrát ročně posečeny (první seč do 31. 7., druhá do 31. 10., pokud
to daný podtitul nestanoví jinak). Odložit nebo vynechat jednu ze sečí můžete pouze se
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (OOP). Souhlas doručit na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nejpozději v termínu, kdy měla být seč provedena. Po 31. říjnu
zajistit, aby travní porosty nebyly vyšší než 30 cm. Tato podmínka se nevztahuje na případ vynechání seče se souhlasem OOP.
 Plnit specifické podmínky jednotlivých opatření.
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3. Dotace na obhospodařování zemědělské krajiny

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC):
 Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice.
 Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních
blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.
 Zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na pozemcích s průměrnou svažitostí převyšující 3 stupně.
 Nedochází ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná
půda.
 Nedochází k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

B8: Druhově bohaté pastviny (pouze v ZCHÚ)
B9: Suché trávníky a vřesoviště (pouze ovce a kozy)
C: Péče o krajinu
C1: Zatravňování orné půdy
Zatravňování orné půdy
Zatravňování orné půdy podél vody
Zatravňování regionální směsí (ZCHÚ a NATURA 2000)
Zatravňování regionální směsí podél vody (ZCHÚ a NATURA 2000)
C2: Pěstování meziplodin
C3: Biopásy (dotace je počítána na 1 ha biopásu)

Plnění stanovených podmínek je posuzováno SZIF v období ode dne podání žádosti do
31. prosince téhož roku, kromě opatření „Pěstování meziplodin“ a „Biopásy“, které se posuzují až do 31. března následujícího kalendářního roku.

Platba bude poskytována formou příspěvku na hektar zemědělské půdy. Platby se každoročně opakují ve stejné výši po dobu trvání závazku zemědělce, tj. pět let. O úhradu se dělí
pokladna Evropské unie a ČR (80 % a 20 %). Platby jsou stanoveny v eurech, dotace bude
vyplácet SZIF v českých korunách. Sazba dotace bude vypočtena pro každý rok a přepočte
se podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku EU vydaném v kalendářním roce, za který se dotace poskytuje.

Přehled titulů AEO na období 2007 – 2013:
A: Postupy šetrné k ŽP
A1: Ekologické zemědělství
Orná
Travní porost (TP)
Trvalé kultury
Zelenina, byliny
A2: Integrovaná produkce
Ovoce
Víno
Zelenina
B: Ošetřování travních porostů
B1: Louky (základní management v ZCHÚ pouze se souhlasem OOP)
B2: Mezofilní a vlhkomilné louky (pouze v ZCHÚ)
Hnojené
Nehnojené
Nehnojené s ponecháním neposečených pásů
B3: Horské a suchomilné louky (pouze v ZCHÚ)
Hnojené
Nehnojené
Nehnojené s ponecháním neposečených pásů
B4: Trvale podmáčené a rašelinné louky
B5: Ptačí lokality na TP bahňák
B6: Ptačí lokality na TP chřástal
B7: Pastviny (základní management v ZCHÚ pouze se souhlasem OOP)
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sazba/ha
155 EUR
71 EUR
849 EUR
564 EUR
435 EUR
507 EUR
440 EUR
sazba/ha
75 EUR
100 EUR
116 EUR
135 EUR
120 EUR
130 EUR
150 EUR
417 EUR
202 EUR
183 EUR
112 EUR

169 EUR
308 EUR
sazba/ha
270 EUR
295 EUR
350 EUR
374 EUR
104 EUR
401 EUR

Blíže k dotačnímu titulu „Ošetřování travních porostů“ v CHKO Český ráj a ostatních
zvláště chráněných území (a nejen v nich)
Hospodaření v CHKO přináší různá omezení, která jsou dána zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (viz kapitola 1.). Současné AEO přinášejí nové možnosti ošetřování travních porostů. Důvodem rozšíření tohoto dotačního titulu bylo podpořit šetrné hospodaření zejména v ZCHÚ.
Travní porosty v ZCHÚ jsou v LPIS zařazeny do tzv. nadstavbových titulů – B2; B3; B4; B5;
B6; B8; B9 a pro žadatele jsou povinné – tzn. bez souhlasu OOP není možné na území ZCHÚ
mít k travnímu porostu přiřazený pouze základní titul louka (B1)/ pastvina (B7). Zařazení do
nadstavbových titulů proběhlo na přelomu roku 2006 a 2007 Správou CHKO. V případě, že
žadatel nesouhlasí s navrženým optimálním nadstavbovým titulem, může požádat Správu
CHKO o souhlas k zařazení do základního titulu louky (B1) nebo pastviny (B7).
V některých případech nabízí LPIS tyto kombinace:
 mezofilní a vlhkomilná louka (B2)/ druhově bohatá pastvina (B8),
 horská a suchomilná louka (B3)/ druhově bohatá pastvina (B8).
Z pohledu ochrany přírody je na těchto lokalitách možné použít oba způsoby hospodaření – jak pastviny, tak i louky. Je ponecháno na zemědělci, jaký způsob obhospodařování si
pro závazné období zvolí. Pozor, nesmí se měnit v průběhu závazku!
Pokud je v LPIS vymezena louka s variantou „hnojená“ (mezofilní a vlhkomilné louky), má
zemědělec možnost během podávání žádostí o zařazení do AEO zvolit variantu „nehnojená“ či „nehnojená s ponecháním neposečených pásů“.
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Pro vstup do titulů ošetřování travních porostů platí základní soubor podmínek:
 žadatel do titulů „Ošetřování travních porostů“ musí vstoupit se všemi pozemky, které
jsou ke dni podání žádosti registrované jako travní porosty (tato podmínka se netýká
pozemků, které jsou nevhodné pro AEO – předem označeno v LPIS; nejsou vhodné pro
žádný ze způsobů ošetřování travních porostů v rámci AEO – se souhlasem OOP; nebo
jsou zařazeny do titulů „Zatravňování orné půdy“ nebo do titulu „Tvorba travnatých pásů
na svažitých půdách“ – dle zákona č. 242/2004 Sb.),
 k hnojení nebudou využívány upravené kaly a nebudou aplikovány odpadní vody,
 minimální intenzita chovu hospodářských zvířat k 31.7. příslušného roku je nejméně
0,2 VDJ/ha travního porostu a nejvýše 1,5 VDJ/ha zemědělské půdy (neplatí pro tituly B4,
B5, B6).
Tyto základní podmínky jsou doplněny podrobnými podmínkami u jednotlivých titulů.
Následující nadstavbové tituly jsou vymezeny i v krajině mimo ZCHÚ:
 trvale podmáčené a rašelinné louky (B4),
 ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků (B5),
 ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního (B6),
 suché stepní trávníky a vřesoviště (B9).
V krajině mimo ZCHÚ je pro žadatele vstup do nadstavbových titulů dobrovolný, travní
porost tak může být zařazen pouze do základního titulu louka nebo pastvina.
Souhlas k zařazení do základního titulu, či jiný souhlas k ošetřování travních porostů (např.
odložení seče, vynechání jedné seče, povolení mulčování, obnovy, přísev a jiné) vydává
místně příslušný orgán ochrany přírody (OOP):
 v CHKO, NPR a NPP mimo CHKO vydává souhlas Správa CHKO,
 v NP vydává souhlas Správa NP,
 v PR, PP vydává souhlas krajský úřad.
Nově přihlášené půdní bloky v ZCHÚ během 5letého období budou zařazeny příslušným
OOP do jednoho z nadstavbových titulů.
Zatravňování orné půdy regionální směsí v CHKO Český ráj
V České republice se dosud vyskytují porosty druhově bohatých luk. Je to však jen minimální část jejich původní rozlohy. V minulých 50 letech byly stovky hektarů zničeny rozoráním či nadměrným hnojením. V posledních patnácti letech byla orná půda opět zatravněna,
ale mnohdy nebyla věnována dostatečná pozornost výběru konkrétních pozemků k zatravnění, ani použitému osivu. K zatravnění by mělo být používáno osivo odpovídajícího původu.
Běžně využívané komerční směsi jsou zpravidla složeny jen z několika druhů – většinou
kultivarů, které nedávají mnoho šancí k osídlení porostu cennými bylinami. Podpořit existenci druhově bohatých porostů lze nyní používáním tzv. regionálních travních směsí.
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O regionální travní směsi hovoříme, když je při získávání osiva respektováno místo původu zdrojových rostlin. Tento typ zatravňování je finančně velmi náročný. Příprava a vznik
nové regionální travní směsi není roční záležitost. Návrh regionální osevní směsi pro obnovu polopřirozených travinných biotopů na bývalé zemědělské půdě musí odrážet jak charakter stanoviště, na kterém obnova probíhá (zejména vlastnosti půdy a klima), tak regionální specifika ve skladbě flóry dané odlišnou historií migrace druhů v různých územích.
Druhová skladba osevních směsí proto musí být nezbytně stanovena zvlášť pro každý typ
stanoviště a každý region.
 Do tohoto dotačního titulu lze zařadit pouze pozemky nacházející se alespoň z 50 % plochy ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.
 K zatravnění může být použita výhradně regionální travní směs schválená orgánem
ochrany přírody.
 Musí být dodržen soubor základních podmínek pro vstup do titulu zatravňování orné
půdy (minimální výměra zatravňované plochy musí být 0,1 ha a minimální výměra uváděná v žádosti o zařazení musí být 1 ha; lze zařadit pozemky svažité nad 10° nebo s mělkou, písčitou, podmáčenou nebo velmi těžkou půdou alespoň na 50 % plochy; nebo zasahující do méně příznivé oblasti (LFA); nebo zasahující alespoň z 50% do zranitelných
oblastí určených podle zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.);
porost bude založen v průběhu prvního roku nejpozději do 31. května; nelze zařadit
pozemky, na kterých byl již uplatňován tento nebo jiné AEO z předchozích období, vyjma
titulu EZ; nelze aplikovat dusíkatá hnojiva na zatravněných plochách; zatravněné plochy
nelze přepásat v průběhu prvního roku 5letého období).
 Do titulu nemohou vstoupit plochy orné půdy, které byly po část nebo celé období od 20.
4. 2004 do dne podání žádosti travním porostem.
Pro Český ráj je výhodou přítomnost firmy Planta Naturalis, která se specializuje na množení našich původních rostlin, je zde tedy šance vytvoření regionální travní směsi.
S žádostí o informace, které se týkají zatravňování, se obraťte na Správu CHKO.

B. Programy pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR
B.1. Operační program Životní prostředí – OP ŽP
Operační program Životní prostředí je jedním z osmi tematických operačních programů
České republiky pro období 2007 – 2013 zaměřený na zlepšení kvality životního prostředí.
Přispívá ke zlepšování kvality ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
Řídícím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR, které je zodpovědné za
provádění a realizaci operačního programu a některé činnosti deleguje na Státní fond životního prostředí (SFŽP), který zajišťuje operativní provádění programu.

17

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

V rámci OP ŽP je žadatelům k dispozici 7 prioritních os, které jsou dále konkretizovány:
Prioritní osa I.: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
1.1 Snížení znečištění vod
1.2 Zlepšování jakosti pitné vody
1.3 Ochrana před povodněmi
Prioritní osa II.: Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.2 Úspory energie
2.3 Omezování emisí
Prioritní osa III.: Udržitelné využívání zdrojů energie
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby
Prioritní osa IV.: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa V.: Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
5.1 Omezování průmyslového znečištění
Prioritní osa VI.: Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Prioritní osa VII.: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Spektrum typů možných žadatelů je velmi široké a obsáhlé, vymezení příjemců podpory
je rozdílné a závislé na konkrétní oblasti (podoblasti) podpory. Žadatelé mohou být např.
obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí,
krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé a další.

V praxi
Výzvy pro podávání žádostí jsou vyhlašovány v průběhu programového období 2007 –
2013 (během platnosti OP ŽP) prostřednictvím tisku a na internetových stránkách
www.sfzp.cz, www.env.cz a definují:
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 prioritní osy (oblasti podpory, podoblasti podpory, typy projektů), na které jsou žádosti
aktuálně přijímány,
 časový harmonogram příjmu žádostí,
 upřesňují základní pravidla příjmu žádostí.
Důležitým podkladem pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci
jejich projektových záměrů je Implementační dokument OP ŽP. Obsahuje podrobné informace o OP ŽP, rozpracovává prioritní osy, oblasti a podoblasti podpor až na úroveň konkrétních operací a poskytuje základní informace o rámci programového řízení.
B.2. Program péče o krajinu (PPK)
Program péče o krajinu (PPK) je dotační titul v ochraně přírody a krajiny. Jedná se o národní
zdroj, který je každým rokem vyhlašován Ministerstvem životního prostředí ČR. Podmínky
tohoto programu jsou stanoveny ve Směrnici MŽP pro poskytování finančních prostředků v
rámci PPK v daném roce.
Cílem programu je zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody. Lze realizovat taková opatření, na která se nevztahují dotace poskytované prostřednictvím ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí. V rámci programu jsou poskytovány
finanční prostředky neinvestičního charakteru.
Program je členěn na dva samostatné podprogramy lišící se způsobem financování a rozsahem prováděných opatření:
Podprogram péče o krajinu – realizace speciálních opatření na ochranu přírody ve volné
krajině. Realizaci zajišťují střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti – realizace speciálních
opatření v ochraně přírody a krajiny (v NP a jejich ochranných pásmech, v CHKO, v NPR,
NPP, v PR a PP nacházející se na pozemcích určených pro účely obrany státu a nebo na
území ptačí oblasti). Realizaci zajišťují Správy NP a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(Správy CHKO).
Z Programu péče o krajinu lze realizovat např.:
 výrobu, instalaci a údržbu tabulí vyznačující předmětná území a informační tabule, odstraňování nepovolených skládek,
 regeneraci vegetačního krytu a obnovu trvalých travních porostů, zakládání trvalých travních porostů, vysazování ochranných bariér keřů a stromů,
 likvidaci (redukci) nepůvodních nebo invazních druhů dřevin, rostlin a živočichů,
 protierozní opatření – zakládání trvalých travních porostů, větrolamy, výsadbu solitérních
stromů, skupinové výsadby,
 transfery populací zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin,
 šetrné kosení travních porostů a rákosin,
 extenzivní pastvu,

19

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

 likvidaci nežádoucích dřevinných a keřových náletů,
 opatření vedoucí ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prováděná nad
rámec opatření stanovených zákonem o lesích,
 péči o památné stromy, významné stromy a aleje,
 speciální činnosti vedoucí k úpravě stanovištních poměrů pro druhy organismů konkurenčně méně schopných (např. rozrušování drnu, likvidace náletu, obnova, prohlubování
tůní, oplocení cenných míst na pastvinách apod.),
 obnovu a údržbu umělých hnízdišť pro chráněné druhy živočichů,
 repatriaci chráněných organismů,
 obnovu druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté porosty,
 obnovu, údržbu starých ovocných sadů.

V praxi
1. ve volné krajině
O dotaci z PPK si může zažádat organizační složka státu nebo fyzická či právnická osoba –
vlastník, nájemce, podnájemce pozemků, na nichž se bude realizovat opatření. Žadatel
vypracuje žádost na konkrétní předmět podpory, s podrobným popisem a lokalizací a
žádost předá příslušnému středisku AOPK ČR. Zde je žádost posouzena z hlediska potřebnosti a přínosu ochraně přírody. Pokud je žádost shledána jako přínosná a vhodná k realizaci, určí se výše poskytnutých finančních prostředků. Středisko AOPK ČR vyrozumí žadatele
o schválení či zamítnutí žádosti. U schválené žádosti se zasílá přímo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, kde jsou specifikovány podmínky realizovaného opatření. Po
ukončení realizace žádosti je na místě s žadatelem a pracovníkem AOPK ČR sepsán protokol o převzetí realizovaných opatření a provedené opatření může být proplaceno.
2. v CHKO
Správa CHKO začátkem roku vybere vhodná opatření, která:
 jsou z hlediska ochrany přírody zapotřebí realizovat v daném roce,
 jsou v souladu s Plánem péče o CHKO nebo MZCHÚ,
 odpovídají dotačním titulům Směrnice v daném roce.
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Legislativa

 Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech NATURA 2000 na zemědělské půdě

Úřady a zdroje informací
Správa CHKO Český ráj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
Státní zemědělský intervenční fond
 Přehledný návod, jak vyplnit žádost o dotaci z MZe, je na internetových stránkách SZIF
www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD Osa II.
 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR, www.mze.cz v sekci Podpora z EU, národní dotace
 Schválená metodika k programu AEO je dostupná na adrese http://81.0.228.70/
attachments/Metodika_AEO_07_tisk.pdf
 Podrobnosti k Operačnímu programu Životní prostředí stránky www.opzp.cz
 www.sfzp.cz
 www.env.cz

Plánovaná opatření jsou posouzena ústředím AOPK ČR a pokud splňují pravidla PPK, jsou
přiděleny finanční prostředky. Všechna plánovaná a schválená opatření musí být nejdříve
projednána s vlastníkem či nájemcem pozemku. Dané opatření může provést přímo vlastník a nebo je nutné doložit souhlas vlastníka s provedením opatření OOP prostřednictvím
jiného subjektu. Když je vybrán zhotovitel na konkrétní opatření, je uzavřena mezi zhotovitelem a AOPK ČR smlouva o dílo, kde jsou přesně specifikovány podmínky opatření. Po
ukončení opatření je obdobně jako v případě volné krajiny sepsán protokol o převzetí díla a
opatření proplaceno.
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4. Cross – compliance
Cross – compliance (C-C, do češtiny překládáno jako křížová shoda), je soubor podmínek
a s ním spojený systém kontrol. Tyto podmínky bude muset splnit každý farmář, který bude
chtít pobírat dotace SPS – tzv. systém jednotné platby na podnik (SPS nahradí od 1. 1. 2009
současné přímé platby SAPS). Systém cross-compliance vychází z reformy Společné zemědělské politiky EU. Jejím cílem je snížení produkce při zachování obhospodařování zemědělské půdy a údržby krajiny.
Podmínky cross-compliance se člení na dvě části:
1. Zákonné požadavky na hospodaření
Jedná se o dodržování zákonných povinností národní legislativy, vyplývajících z 19 směrnic
a nařízení (uvedených v Příloze III Nařízení Rady č. 1782/2003).
Dotčené oblasti:
 zdraví člověka, zvířat a rostlin,
 životní prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon),
 welfare hospodářských zvířat.
2. Dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC)
Jedná se o udržení farmářské půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu. Podmínky
GAEC musí čeští zemědělci dodržovat již od května 2004 (berou-li přímé platby SAPS, platby LFA a AEO). V novém programovém období 2007 – 2013 v Programu rozvoje venkova
jsou GAEC sjednoceny pro LFA i AEO a dále jsou sjednoceny i s nařízením pro SAPS.
Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC):
 Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice.
 Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních
blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.
 Zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na pozemcích s průměrnou svažitostí převyšující 3 stupně.
 Nedochází ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná
půda.
 Nedochází k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

V praxi
Od 1. 1. 2009 bude zaveden systém cross-compliance pro všechny žadatele o přímé platby, tzv. SPS – systém jednotné platby na podnik (zemědělec dostane jednu platbu).
Zemědělec bude muset dodržovat povinnosti vyplývající z 19 směrnic a nařízení (viz tabul-
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ka níže) a zároveň hospodařit v dobrých zemědělských a environmentálních podmínkách
(GAEC).
Jednotlivé předpisy budou kontrolovat organizace přímo řízené MZe a MŽP, např. Státní
veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká inspekce životního prostředí (kompetence jednotlivých dozorových orgánů je uvedena v tabulce níže).
Kontroly budou probíhat u 1 % farem. Jediným orgánem odpovědným za uplatnění sankcí, a tedy za snížení přímých plateb, je platební agentura Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF).
Co se stane, pokud podmínky nesplníte?
Přímé platby obdrží zemědělec jedině v případě dodržování výše zmíněných podmínek.
Novinkou je skutečnost, že při porušení příslušných zákonných požadavků na hospodaření
budou prováděny i sankce přímo v rámci přímých plateb. Tím je umožněn doposud neobvyklý princip vícenásobného sankcionování.
Jaké budou sankce?
Kontrolní organizace předají výsledek kontrol do databáze na MZe – SZIF. SZIF sníží nebo
neposkytne platbu při porušení některého kritéria C-C dle rozsahu:
 u porušení z nedbalosti standardně 3 % sazby z celkové výše přímé platby, v případě opakování může sankce vystoupat až do 15 %,
 u úmyslného porušení minimálně 20 %, výjimkou může být limitované porušení, které
není vážné, není stálé a neopakuje se, v tomto případě se může zavést sankce 15 % z celkové výše přímých plateb,
 žádost o poskytnutí podpory zamítne.
Sankční kritéria jsou:
 rozsah porušení – limitováno velikostí farmy a počtem porušených požadavků,
 závažnost – význam porušení ve vztahu k cíli zákonného pravidla,
 trvalost – celkový dopad porušení a doba nutná k jeho napravení,
 opakování – porušení stejného pravidla vícekrát než jednou ročně nebo ve dvou následujících letech. V tomto případě je procentuální snížení celkové výše přímé platby násobeno konstantou 3.
V případě udělení sankce bude možné se dle správního řádu odvolat. Odvolacím orgánem je ve všech případech Ministerstvo zemědělství ČR.

Legislativa

 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, stanovující pravidla pro přímé platby v rámci společné
zemědělské politiky, kterým se zavádějí režimy podpor pro zemědělce SAPS (Single Area
Payment Scheme)
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 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému (kontrola a sankce při
nedodržování C-C)
 Legislativa členských států

4. Cross-compliance

Přehled Nařízení EU

Číslo Nařízení EU

Úřady a zdroje informací
Státní zemědělský intervenční fond

Kontrolní
a prováděcí
instituce

1

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne
MŽP
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků

ČIŽP

2

Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před
MŽP
znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami

ČIŽP

3

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
MŽP
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

ČIŽP

4

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 týkající se ochrany vod proti
znečištění způsobenému dusičnany ze
zemědělských zdrojů

ÚKZÚZ

5

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zeMŽP
jména půdy, jsou-li čistírenské kaly používány v zemědělství

ÚKZÚZ

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým
se stanoví obecné zásady a požadavky
MZe
potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

ÚKZÚZ, SRS,
SZPI, SVS

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001 ze dne 28. ledna stanovující
SVS
pravidla pro prevenci, kontrolu a vymýcení
přenosných spongiformních encefalopatií

SVS, ÚKZÚZ

8

Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 týkající se uvádění výrobků na
ochranu rostlin na trh

SRS

Česká inspekce životního prostředí
Česká plemenářská inspekce

Gestor

Spolupracující
instituce

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní rostlinolékařská správa
Státní veterinární správa
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
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Číslo Nařízení EU

9

4. Cross-compliance

Gestor

Nařízení Komise 2629/97 ze dne 29. prosince
1997 stanovující podrobná pravidla pro
implementaci Nařízení Rady 820/97 týkající
MZe
se ušních známek, vedení registrů a pasů
v rámci systému identifikace a registrace
hovězího dobytka

Kontrolní
a prováděcí
instituce

ČPI

Spolupracující
instituce

ČPI

11

Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listoMZe
padu 1992 o identifikaci a evidování zvířat

ČPI

SVS

12

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne
17. prosince 2003 o stanovení systému idenMZe
tifikace a evidence ovcí a koz a o změně
Nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic
92/102/EHS a 64/432/EHS

ČPI

SVS

13

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna
1996 týkající se zákazu používání jistých
látek s hormonálním nebo tyreostatickým
účinkem a beta-antagonistů při chovu
hospodářských zvířat

SVS

ÚSKVBL

SVS

14

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne
29. září 2003 ustanovující opatření
Společenství pro kontrolu kulhavky
a slintavky.

SVS

SVS

15

Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne
17. prosince 1992 zavádějící všeobecná
SVS
opatření Společenství pro kontrolu jistých
chorob zvířat a specifická opatření týkající se
vezikulární choroby prasat

SVS

26

Kontrolní
a prováděcí
instituce

16

Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne
20. listopadu stanovující specifická opatření
pro kontrolu a vymýcení choroby „bluetongue“ (katarální horečky)

SVS

SVS

17

Směrnice Rady 91/629/EHS ze dne
19. listopadu 1991 ustanovující minimální
normy pro ochranu telat

MZe

SVS

18

Směrnice Rady 91/630/EHS ze dne
19. listopadu 1991 ustanovující minimální
normy pro ochranu prasat

MZe

SVS

19

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro
hospodářské účely

MZe

SVS

SVS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 ustanovující systém pro identifikaci a registraci
MZe
hovězího dobytka v souvislosti s označováním hovězího masa a produktů z hovězího
masa, které ruší Nařízení Rady (ES) č. 820/97

10

Gestor

Číslo Nařízení EU

SVS

Spolupracující
instituce
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5. Vstup do ekologického zemědělství
Ekologické zemědělství (EZ) je specifický způsob šetrného hospodaření, v němž je zcela
vyloučeno používání umělých hnojiv, chemických postřiků, hormonů a dalších cizorodých
látek. Jedná se o hospodaření postavené na tradičních zemědělských postupech, které bere
ohled na přirozené koloběhy živin v přírodě. Jeho prioritou je vysoká kvalita, nikoli objem
produkce.
Ekologický zemědělec tak vyrábí hodnotné a zdravé potraviny, které jsou označované
jako bioprodukty či biopotraviny. Tyto výrobky jsou certifikovány a označeny chráněnou
známkou BIO.
Ekologické zemědělství se rozvíjí již několik desetiletí a roku 1991 se stalo součástí zemědělské politiky Evropské unie. V České republice je příslušná legislativa závazná od vstupu
do EU, přičemž v české legislativě jsou náležitosti ekologického zemědělství ošetřeny
zvláštním zákonem č. 242/2000 Sb.

V praxi
Každý nový podnikatel v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický včelař) musí nejprve podat žádost o registraci na Ministerstvu zemědělství ČR (MZe).
1. Žádost o registraci
Žádost pro ekologické zemědělství na ekofarmě se podává na Ministerstvu zemědělství ČR,
odbor 4050, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, výhradně na předtištěném formuláři, a to ve dvou
vyhotoveních.
Existují čtyři typy žádosti:
 pro pěstování rostlin, pokud plánujete rostlinnou produkci bez chovu hospodářských zvířat,
 pro pěstování rostlin i chov hospodářských zvířat, pokud chcete provozovat klasickou
uzavřenou ekofarmu (tento způsob registrace jednoznačně doporučujeme),
 pro chov hospodářských zvířat, pokud již nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro
pěstování rostlin – podmínkou pro podání žádosti je ukončené přechodné období na
pozemcích ekofarmy (minimálně pro pastviny nebo výběhy určené pro chov těchto zvířat),
 pro chov včel – včelař nemusí (ale samozřejmě může) být podnikatel, nemusí podnikat na
ekofarmě, ale stanoviště včelstev, jakož i další péči o včelstva a včelařskou činnost musí
podřídit zákonu č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Na žádost je třeba nalepit kolek (pouze na jednu z žádostí) ve výši 1000,- Kč při první registraci nebo 500,- Kč při zvyšování výměry. Pokud výměru snižujete, je tato žádost bez kolku.
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Žádost musí být úplná a musí obsahovat předepsané náležitosti dané zákonem č. 242/
2000 Sb. a vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., jinak MZe žadateli žádost vrátí k doplnění s výzvou, aby vady žádosti do 60 dnů odstranil. Pokud tak žadatel neučiní, MZe správní řízení
registrace v EZ zastaví.
Chcete-li žádat o registraci pro více ekofarem, musíte předložit žádost pro každou ekofarmu samostatně.
K vypracování žádosti je možné požádat o pomoc odborné poradce, nicméně žádost je
poměrně jednoduchá a lze ji zvládnout vlastními silami.
2. Vstupní kontrola
Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel
vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení. Nejdříve tedy kontaktujte kontrolní
organizaci, kterou si vyberete (v ČR působí tři – KEZ, ABCERT a Biokont CZ) a u které se přihlásíte ke kontrole a certifikaci, a uzavřete s ní smlouvu o kontrole. Kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení pro ministerstvo. Veškeré náklady
hradíte Vy.
Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Od 30.
12. 2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli, pokud zboží nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele a prodá
konečnému spotřebiteli.
Po podání žádosti o registraci vystaví MZe rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.
V případě nových ekologických zemědělců vystaví MZe nejdříve informaci o zahájení
přechodného období.
3. Přechodné období
Přechodné období je dvouleté (u sadů, vinic a chmelnic tříleté) a začíná dnem doručení
žádosti MZe. V tomto období je zemědělec povinen dodržovat podmínky zákona o EZ, ale
produkty prozatím nejsou považovány za ekologické. Teprve po uplynutí tohoto přechodného období vydá MZe rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. Již
v průběhu přechodného období má zemědělec možnost vstoupit do dotačního titulu
Ekologické zemědělství (PRV – osa II. 1.3.1.1.).
Ekologické hospodaření
Zaregistrováním k ekologickému zemědělství se zemědělec dobrovolně zavazuje dodržovat zákon o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhlášku. Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává MZe, které pověřilo organizace KEZ, ABCERT a Biokont CZ pravidelnými kontrolami dodržování podmínek zákona přímo na ekofarmách. Kontroly (min. 1× ročně)
jsou většinou ohlášené, v některých případech může být provedena i namátková kontrola.
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Výkon kontroly a osvědčování v ekologickém zemědělství je prováděn za úplatu. Při převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.
Veškeré změny (zařazení nového druhu zvířat do EZ, vyřazení stávajícího druhu, změna
výměry pozemků) se hlásí na formulářích kontrolní organizaci, se kterou máte uzavřenou
smlouvu. Podání oznámení o změně je zdarma.
Jaké jsou možnosti propagace a finanční podpory?
Podporu a propagaci EZ a jeho produktů zajišťuje například PRO-BIO – Svaz ekologických
zemědělců nebo Asociace soukromých zemědělců. Dotace na ekologické zemědělství jsou
součástí agroenvironmentálních opatření v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.
Integrované zemědělství
Jinou možností těch zemědělců, kteří nechtějí nebo nemohou hospodařit v souladu s požadavky EZ a chtějí se chovat k přírodě šetrněji než konvenční zemědělství, je integrované
zemědělství. Je to spojení ekologického a konvenčního pěstování rostlin (často sady a vinice). Hlavní důraz se klade na integrovanou ochranu rostlin (biologická a mechanická prevence výskytu škůdců a chorob).

Legislativa

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
 Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991, o ekologickém zemědělství
 Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém
zemědělství

Úřady a zdroje informací
Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rozvoje venkova a environmentální politiky: problematika ekologického zemědělství
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.
ABCERT GmbH
Biokont CZ
Svaz ekologických poradců EPOS
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
 Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013 na stránkách MZe: www.mze.cz
 www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp
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6. Pozemkové úpravy a tvorba krajiny
Krajina v České republice prošla složitým vývojem. V minulém období v důsledku velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků v krajině
a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a celkovému narušení krajinného rázu.
Přetrvávající vysoká roztříštěnost vlastnických parcel velmi komplikuje realizaci půdoochranných, ekologických i krajinotvorných opatření. Mnozí vlastníci se ani dnes z těchto
důvodů nemohou podle svých představ ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat
a obhospodařovat. Proto se stát rozhodl přistoupit k pozemkovým úpravám.
Vývoj pozemkových úprav
Vývoj pozemkových úprav odpovídal potřebám, které vznikly bezprostředně po roce 1989.
Bylo nutné učinit opatření, která umožní co nejrychlejší hospodaření těm vlastníkům, kteří
o to požádali. Jednalo se zejména o řešení případů, kdy byly pozemky vlastníků nepřístupné uvnitř velkých bloků pozemků.
Nebylo však možné a prakticky zvládnutelné řešit vzniklou situaci kompletními pozemkovými úpravami, tzn. včetně výměny vlastnických vztahů či realizace společných zařízení.
Bylo nutné přistoupit na přechodné a kompromisní řešení, které představovalo zavedení
institutu zatímního užívání. V tom případě vlastník za své nepřístupné pozemky dostal do
užívání (nikoliv do vlastnictví) jiné stejně hodnotné pozemky jiného vlastníka, který sám
hospodařit nehodlal. Stát zde vlastně prostřednictvím pozemkových úřadů sehrával úlohu
určitého prostředníka ve snaze urychleně zajistit rozumné užívání pozemků. V současném
zákoně již tento institut není.
Komplexní pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy naproti tomu již systémově a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. Scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a pro územní plánování.

V praxi
V rámci pozemkových úprav jsou vytvářeny nové vlastnické celky, které odpovídají současnému stavu krajiny, ale i současnému způsobu obhospodařování. K vytváření těchto nových
vlastnických celků dochází scelováním, dělením, či zarovnáváním hranic současných parcel
(např. současná parcela s kulturou travní porost, která je z poloviny zarostlá vzrostlým dře-
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vinným náletem, bude rozdělena na dvě parcely, a to na parcelu s travním porostem a na
parcelu ostatní plochy či lesa).
Součástí pozemkové úpravy je tzv. plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru
uspořádání zemědělské krajiny a je jakousi formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o zpřístupnění pozemků, tudíž polní nebo lesní cesty se všemi doprovodnými stavbami jako jsou mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod. Dále je plán
tvořen protierozními opatřeními jako jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy,
záchytné příkopy, větrolamy, ochranné zatravnění a zalesnění.
Na společná zařízení se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu a potom obce. Případně se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu podílejí i ostatní vlastníci pozemků
poměrnou částí podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků. Společná zařízení
(cesty, protierozní prvky, výsadby stromů, vodní nádrže) se následně stávají ze zákona
majetkem obcí, a to spolu s pozemkem, na kterém stojí, resp. mají být vybudována. O převodu takového pozemku na obec se rozhoduje ve vlastním správním řízení o pozemkových
úpravách. V katastru nemovitostí se objeví jako vlastník pozemku obec. Vlastní společné
zařízení se pak převádí na základě předávacího protokolu po kolaudaci a obec se o takové
technické opatření musí patřičně starat.
Řešení jednotlivých katastrálních území pomocí pozemkových úprav je ze strany Správy
CHKO Český ráj podporováno. Pozemkové úpravy a zejména realizace plánů společných
zařízení jsou vždy velkou šancí pro řešené území. Šancí nejen nově vhodně uspořádat vlastnické vztahy k pozemkům a umožnit tak hospodaření všem vlastníkům půdy, ale jsou velkou a historickou šancí také pro krajinu.

Legislativa

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti
návrhu pozemkových úprav, doplněna vyhláškou č. 122/2007 Sb.

Úřady a zdroje informací
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
Správa CHKO Český ráj
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7. Stromová a keřová zeleň
Přirozenou součástí krajiny byla a je rozptýlená zeleň. Jedná se o samostatně či ve skupinkách rostoucí stromy a keře, které tvoří součást mezí a remízků, břehových porostů podél
vodních toků, liniových porostů podél cest, úvozů či alejí. Řadí se sem však také veškeré
památné či další významné samostatně rostoucí stromy.
Do poloviny 20. století byla rozptýlená zeleň v krajině daleko hojnější než dnes. V souvislosti s poválečnou intenzifikací zemědělství však bylo mnoho hektarů rozptýlené zeleně zničeno – meze rozorány a drobné pozemky sceleny ve velké lány. I dnes se však rozptýlená
zeleň potýká s problémy, které mohou její podíl ve volné krajině snižovat. Neobhospodařované a zarůstající pozemky jsou přeřazovány do lesních pozemků, staré stromy dožívají bez
nových nástupců.
Přitom skupiny křovin a stromů na mezích či podél cest plní v krajině řadu funkcí. Účinně
brzdí odtok vody z krajiny. Chrání půdu před vodní a větrnou erozí a jejím následným odnosem. Poskytují domov a úkryt mnoha druhům živočichů či rostlin, které bychom v polích,
pastvinách a na loukách nenašli. Narušují jednotvárnost krajiny a zvyšují její estetickou hodnotu. Samostatně stojící stromy na pastvinách rovněž poskytují stín pasoucím se zvířatům.
Proto bychom měli stávájící rozptýlenou zeleň udržovat a, kde je to možné, navracet ji
zpátky do krajiny.

V praxi
Rozptýlená zeleň v půdních blocích
V minulosti panovaly obavy zejména ze snížení výměry zemědělsky obhospodařované
půdy při zvýšeném výskytu rozptýlené zeleně a tím pádem i následného snížení dotace.
V současnosti je stromová a keřová zeleň považována za plochy plnící mimoprodukční funkce, jež jsou součástí LPIS.
Při posuzování ploch se solitérními stromy či shluky dřevin se vždy zjišťuje, zda je plocha
pod stromy zemědělsky obhospodařována v souladu se zařazením do kultury. Např. u kultury travní porost se posuzuje, zda je vypásána nebo sečena; u kultury orná půda se posuzuje, zda je prováděna kultivace. Na druhou stranu, z hlediska přírody je dobré nehospodařit až ke kmenům. Vysoká tráva okolo stromů je potřebným úkrytem a zdrojem potravy pro
ptáky a také pro hmyz, například motýly.
Dotaci lze poskytnout na rozptýlenou zeleň, která je součástí půdního bloku, pokud:
 souvislá plocha porostu, kde se nehospodaří, nepřekročí 100 m2
 hustota dřevin nepřesáhne na pozemku s kulturou travní porost 50 dřevin/ha a zároveň
dřeviny nezabírají souvislou plochu větší než 1000 m2 – přičemž plocha pod těmito dřevinami musí být obhospodařována.
Při pochybnostech se provádí místní šetření.
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Jako travní porost nelze uznat:
 pozemky ležící ladem,
 plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy nejsou vymezeny v LPIS jako rašelinné
a podmáčené louky (viz vrstva ENVIRO),
 plochy dřevin a ovocných dřevin o hustotě větší než 50 dřevin/ha a zároveň zabírající plochu větší než 1000 m2,
 plochy, které se využívají pro jiný hospodářský účel – např. pro volný výběh prasat, výběhy pro chovné stáje, stanové tábory, sportovní letiště, travnaté sportovní plochy, veřejná
prostranství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, příkopy) apod.
Novela zákona o zemědělství zavádí do aktualizace evidence nový prvek, a to z podnětu vlastního zjištění, z podnětu ministerstva, na základě podnětu orgánu veřejné správy nebo
na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se půdní blok/díl nachází. Důsledkem takové aktualizace může být jak změna evidovaných údajů, tak dokonce úplné vynětí půdního
bloku/dílu z evidence. V zájmu každého zemědělce by mělo být, aby si během procesu
aktualizace LPIS pohlídal, zda mu nebyla výměra bloku s rozptýlenou zelení neoprávněně
snížena (zejména jestliže obhospodařuje plochu až ke kmeni), a určitě by neměl podepisovat nic, s čím nesouhlasí. V případě pochyb lze na zemědělské agentuře požádat o vyměření přímo v terénu.
Zásahy do rozptýlené zeleně
Údržba a obnova krajinných prvků se neobejde bez nutnosti vyřezávání dřevinných náletů
a keřů, popř. kácení stromů. Údržbu však nelze dělat svévolně, k některým zásahům do nelesní zeleně je nutný souhlas orgánů ochrany přírody.
Všechny dřeviny jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením (tzv. obecná ochrana dřevin). Kdy je povinnost žádat o povolení kácení
těchto dřevin, je uvedeno níže. Existuje však i vyšší stupeň ochrany - památný strom, registrovaný významný krajinný prvek a zvláště chráněný druh rostliny. Pokud rozptýlená zeleň
spadá do některé z těchto kategorií, je nutné k naprosté většině zásahů vyjádření či povolení orgánu ochrany přírody.
Kácení dřevin
Kácení dřevin rostoucích mimo les povolují obecní a městské úřady.
Kdy povolení není třeba:
 pokud je káceno na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, a jde buď o stromy s obvodem
kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, nebo o souvislé keřové porosty do celkové
plochy 40 m2. Právnické osoby jsou povinny žádat o povolení ke kácení vždy!
 z důvodů tzv. havarijního kácení, tzn. pokud dřeviny svým stavem (např. závažné narušení stability stromu způsobené přírodními živly) zřejmě a bezprostředně ohrožují život či
zdraví, nebo hrozí škoda značného rozsahu. Kácení z tohoto důvodu musí ale ten, kdo ho
provedl, oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
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 pokud je káceno z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění
výchovné probírky porostů (např. ovocné sady, živé ploty)
 pokud je káceno z důvodů zdravotních (tracheomykózy, grafiózy jilmů, spála růžokvětých
či šarka u švestek atd.)
 pokud je káceno z důvodů ochrany důležitých veřejných zájmů (např. bezpečnost provozu na komunikacích, železnicích, dodávky el. energie apod.) a zvláštní předpis stanoví příslušným provozovatelům či správcům, že jsou oprávněni odstraňovat ve vymezeném rozsahu dřeviny (energetický zákon, zákon o vodách, zákon o pozemních komunikacích,
zákon o drahách).
Kácení z důvodů uvedených v posledních třech bodech musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody, tzn. obecnímu úřadu, který
je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud je v rozporu s požadavky na ochranu dřevin nebo je jeho rozsah nad rámec zvláštního oprávnění.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Náležitosti žádosti o povolení kácení mimolesní zeleně: (oznámení o kácení dřevin musí
obsahovat stejné náležitosti)
 jméno a adresa žadatele (u podnikatele či právnické osoby IČ a adresa sídla). V případě
spoluvlastníků i jejich jména, adresy, podpisy atd., a to minimálně nadpoloviční většiny
z nich. Větší počet spoluvlastníků může na základě plné moci zastupovat jejich společný
zmocněnec nebo OÚ může usnesením určit jejich společného zástupce.
 doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům (např. výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou, nájemní smlouvou s doložkou katastrálního úřadu o vkladu do katastru); v případě žádosti nájemce též souhlas vlastníka,
 specifikace dřevin, které mají být káceny (druh, počet, situační zákres),
 obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (u keřů či souvislého mladého náletu dřevin do
cca 3 m výšky velikost plochy v m2),
 zdůvodnění žádosti.
Na některých obecních úřadech si lze vyzvednout formulář žádosti. Při neúplnosti žádosti pomůže OÚ žadateli nedostatky podání odstranit nebo jej písemně vyzve k doplnění.
Za poškození nebo zničení památného stromu či dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích
mimo les může být uložena pokuta – fyzické osobě ve výši až 100 000 Kč, právnické osobě
až 1 000 000 Kč.
Doprovodná vegetace vodních toků
Stromová i keřová vegetace doprovázející vodní toky plní důležitou funkci, nejen krajinářskou. Svými kořeny zpevňuje břehy toků a chrání je tak proti podemletí a odplavení vodou.
Péčí o ní je pověřen správce toku.Ten je oprávněn z důvodů péče o koryto vodního toku
a v součinnosti s vlastníky pozemků odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na
pozemcích při toku. Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vod-
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ních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. Je povinností majitele pozemků, na nichž se nacházejí koryta toků, strpět na svém pozemku břehové porosty. Pro kácení dřevin podél toků je nutný souhlas Správy CHKO (ke kácení jej potřebuje i správce toku).
Náhradní výsadba
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu a současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem. Pokud Vám při
kácení z důvodu výstavby neuloží OOP provedení náhradní výsadby, jste povinni zaplatit
odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí.
Zakládání nových porostů dřevin
Na výsadbu a údržbu rozptýlené zeleně lze využít několik dotačních programů:
 Program péče o krajinu (PPK) – Z tohoto programu je možno žádat o příspěvek zejména
na výsadbu liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích mimo les a na realizaci
vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability. Opatření musí
mít neinvestiční charakter a jeho cílem nesmí být vytváření zisku. Při výsadbě se dřevina
stává majetkem majitele pozemku, který má následně povinnost se o ni starat, proto je
vhodné mít předem jeho souhlas. Administraci žádostí o podporu z PPK na území CHKO
vyřizuje Správa CHKO, mimo toto území pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (oddělení krajinotvorné programy). Žádosti na tento rok budou přijímány pravděpodobně do
konce března. Přesný termín a pokyny k podávání žádosti budou v nejbližší době vyvěšeny na stránkách MŽP - www.env.cz.
 Operační program Životní prostředí (OP ŽP), 6.3. Obnova krajinných struktur – Dotace je
poskytována zejména na zakládání a obnovu krajinných prvků (výsadba a obnova remízů,
alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných
struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích) a péči o památné stromy. Žádosti lze podávat na krajských střediscích Státního fondu životního prostředí ČR.
Podrobné informace o dotačních titulech jsou k dispozici na webových stránkách SFŽP
nebo www.opzp.cz.
 Program rozvoje venkova 2007 - 2013, osa I.1.4 Pozemkové úpravy – Z tohoto programu
je podporována realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.
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 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 Směrnice MŽP č. 7/2007 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků
pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze
Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí)

Úřady a zdroje informací
Správa CHKO Český ráj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
OÚ a MěÚ – odbor životního prostředí
Krajské úřady
Státní fond životního prostředí ČR
ZO ČSOP Křižánky
 www.edotace.cz

Legislativa

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
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Mapa CHKO

Chráněná krajinná oblast ČESKÝ RÁJ
PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR)
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (PP)
1. PP Ondříkovický pseudokrasový systém
2. PR Na Hranicích
3. PR Bučiny u Rakous
4. PR Klokočské skály
5. PP Vústra
6. PR Hruboskalsko
7. PR Bažantník
8. PR Žabakor
9. PR Příhrazské skály
10. PP V Dubech
11. PP Meziluží
12. PR Podtrosecká údolí
13. PP Libuňka
14. PP Tachovský vodopád
15. PP Trosky
16. PR Apolena
17. PR Údolí Plakánek
18. PP Libunecké rašeliniště
19. PR Prachovské skály
20. PP Oborská lika
21. PP Rybník Vražda

1.
2.

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (NPP)
NPP Suché skály
NPP Kozákov
PAMÁTNÉ STROMY
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8. Zalesňování zemědělské půdy

 u parcel vedených ve zjednodušené evidenci je nutný geometrický plán.

V posledních několika desetiletích se v podmínkách zemí Evropské unie projevují snahy
o zvyšování plochy lesů. Souvisí to se sílícími tlaky na zvyšování kvality životního prostředí
a s nadprodukcí zemědělských výrobků a tím spojenou obtížnou uplatnitelností na trhu.
Zemědělské hospodaření na méně úrodných pozemcích se stává nerentabilní a vlastník
uvažuje, jak nejlépe zhodnotit svoji investici do nákupu nemovitosti. Řešením tohoto problému se může stát zalesnění zemědělské půdy. Zalesňování zemědělské půdy by mělo sledovat ekologické a ekonomické cíle. Pro zalesnění zemědělské půdy by měly být vybírány především pozemky s pokročilou sukcesí (tj. pozemky, na kterých se již několik let nehospodaří
a samovolně zarůstají) a pozemky vhodné pro prvky Územního systému ekologické stability, tzv. ÚSES, pozemky k rekultivaci a pozemky ohrožené erozí. Zcela nevhodnými pozemky k zalesnění jsou nelesní enklávy v lesních komplexech a v jejich okrajích.

Postup:
I. fáze
Městský úřad pověřené obce III. stupně (dále jako MěÚ PO III.), Odbor životního prostředí:
 souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu (doklad o vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, situace)
 souhlas státní správy lesů se zalesněním (doklad o vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, situace)
 při výměře nad 0,5 ha závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Český
ráj nebo mimo CHKO Odbor životního prostředí MěÚ PO III).

V praxi
K zalesňování nelze vzhlížet jako k jedinému řešení neproduktivních či nerentabilních zemědělských pozemků. Velmi často tyto pozemky plní funkce krajino-estetické a především
ekologické (migrační koridor nelesních druhů apod.). Tyto plochy lze obhospodařovat s dotační podporou tradičními hospodářskými činnostmi.
Omezením možnosti zalesnění zemědělské půdy může být již samotná příslušnost pozemku v CHKO (pokud pozemek leží v I. a II. zóně CHKO). Zde převažují především ekologická hlediska při posuzování vhodnosti zalesnění. Proto již v počáteční fázi je lepší obrátit
se na Správu CHKO o vyjádření k záměru. Vlastník tím předejde realizačnímu rozčarování
pro nesouhlasné stanovisko Správy CHKO.
Jak se rozhodnout – pozemek zalesnit či dále hospodařit?
Jestliže se vlastník rozhodne v pokračování tradičního zemědělského hospodaření, ač je to
pro něj nevýnosné, může využít podporu dotačních titulů:
 PPK – Program péče o krajinu (podpora dlouhodobě neobhospodařovaných lokalit, lokalit zarostlých náletem a jiné)
 PRV – Program rozvoje venkova 2007 - 2013 (podpora extenzivního hospodaření)
 OP ŽP – Operační program Životní prostředí
Pokud vlastník přesto uvažuje o zalesnění pozemků a využije podporu z dotací PRV, titul
„Zalesňování zemědělské půdy“, zde je stručný návod jak postupovat.
Podmínky:
 žadatel spolu s žádostí předloží projekt zalesnění zemědělské půdy, a to nejpozději do
28.2. (IV. fáze – viz níže)
 zalesňované zemědělské pozemky musí být evidovány v LPIS na místně příslušné zemědělské agentuře
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II. fáze
Místně příslušný stavební úřad:
 rozhodnutí o využití území: doklad o vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, situace, seznam
účastníků řízení s adresami, (doklady uvedené v § 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
 vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, zalesňovací projekt vypracovaný
oprávněnou osobou (odborný lesní hospodář), údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací (pokud došlo k jejímu schválení).
III. fáze
MěÚ PO III. Odbor životního prostředí:
 rozhodnutí o zařazení pozemků mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa, doklad o vlastnictví
 souhlas spoluvlastníků, situace, zalesňovací projekt vypracovaný oprávněnou osobou
(odborný lesní hospodář), rozhodnutí o využití území s doložkou nabytí právní moci
IV. fáze
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe:
 žádost o dotaci a zařazení do programu „Zalesňování zemědělské půdy“ (vyplněná tabulka)
 deklarace zemědělské půdy k zalesnění, platný výpis z katastru nemovitostí ne starší než
3 měsíce, notářem ověřený souhlas spoluvlastníků ne starší než 3 měsíce
 souhlas s odnětím ze ZPF, při výměře nad 0,5 ha rozhodnutí orgánu ochrany přírody, rozhodnutí o využití území s doložkou nabytí právní moci
 rozhodnutí státní správy lesů o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí
lesa s doložkou nabytí právní moci, originál projektu zalesnění
 doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě – výpis z evidence zemědělských podnikatelů, u právnických osob doklad prokazující právní subjektivitu
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Při zalesňování zemědělských půd je nutné brát v potaz další faktory, které se mohou stát
překážkou záměru a které jsou vázány především na zákon o ochraně přírody a krajiny, ale
i na lesní zákon.
Na území CHKO je zakázáno záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin
a živočichů. Dále je zakázáno měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s podmínkami
ochrany chráněné krajinné oblasti.
Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma se řídí tzv. plánem péče. V plánu
péče jsou obsaženy údaje o současném stavu CHKO, návrhy opatření na zachování nebo
zlepšení stavu a na zabezpečení CHKO před nepříznivými vlivy okolí. Plán péče slouží jako
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.
Mezi základy péče o zvláště chráněná území patří:
 zachování krajinného rázu,
 zachování diverzity krajiny (nezalesňovat nelesní enklávy uvnitř a při okraji lesů apod.),
 výskyt vzácných a ohrožených druhů organizmů na druhotném bezlesí.
Pokud se pro zalesňování rozhodnete, je více než vhodné přihlédnout k potenciální lesní
vegetaci území. Upřednostňovány by měly být listnaté dřeviny geograficky původní (buk
lesní, dub zimní a letní, habr obecný, jilm drsný, javor klen, lípa srdčitá, olše lepkavá) nebo
smíšené porosty s nižším podílem jehličnanů (jedle bělokorá, borovice lesní, pouze jako příměs smrk ztepilý) s ohledem na konkrétní podmínky stanoviště.

8. Zalesňování zemědělské půdy

Úřady a zdroje informací
Správa CHKO Český ráj
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
MěÚ a OÚ - odbor životního prostředí
Stavební úřady
Krajské úřady
Státní fond životního prostředí ČR pro daný kraj
 www.edotace.cz
 www.vukoz.cz/vuoz/biomass.nsf/pages/dotace.html
 www.mze.cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV_oficiln_schvlen.pdf

Legislativa

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem)
 Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci a původu reprodukčního materiálu a podrobnosti, o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 Plán péče CHKO Český ráj 2004 – 2013
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9. Stavba neprodukčního rybníku
Každý podnikatelský záměr se řídí předepsanými postupy a soubory opatření, jejichž cílem
je udržení kvalitního stavu životního prostředí a pořádku v dokumentaci staveb. Jedním
takovým záměrem je například stavba rybníku nebo jiné malé vodní nádrže, ve které dochází k nakládání s vodami. Zákon předepisuje k takovým stavbám tzv. vodoprávní řízení.

V praxi
Ke stavbě nového rybníku je zapotřebí stavební povolení a povolení k nakládání s vodami,
neboť se jedná o vodní dílo. Pokud uvažujete o tomto záměru, je vhodné jej nejdříve konzultovat s vodoprávním úřadem a správcem toku, zda je uvedený záměr možný a za jakých
podmínek.
Dalším krokem je podání žádosti na stavební úřad o vydání územního rozhodnutí na stavbu rybníku a vodoprávní úřad požádat o vyjádření dle § 18 vodního zákona. K žádosti o toto
vyjádření je třeba doložit potřebné podklady (např. mapové podklady, stanoviska správce
toků, popř. správce povodí a dalších institucí, doložení práv k pozemkům atd.).
K vydání všech potřebných povolení jsou zpravidla kompetentní orgány ochrany životního prostředí městských úřadů či magistrátů měst. Tyto slouží jako vodoprávní úřad a zároveň jako speciální stavební úřad. Na území CHKO je k výše uvedeným činnostem nutné si
vyžádat souhlas Správy CHKO.
Příslušnost vodoprávního úřadu je nutné rozlišit podle skutečnosti, zda je stavba rybníka
zřizována pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo pro podnikání. Kontaktujte
proto tento vodoprávní úřad a konzultujte s ním přesný rozsah záměru. Ten Vám následně
sdělí, zda lze zamýšlené úpravy provést na základě ohlášení či povolení a které doklady je
nutné k ohlášení či žádosti o povolení předložit.
V některých případech se jako vhodnější řešení místo stavby neprodukčního rybníka
(malé vodní nádrže s technickými objekty) jeví stavba tůně. Tůň je nevypustitelná vodní
plocha přírodního charakteru bez technických objektů. V krajině představují tůně mimořádně cenné biotopy a jako takové jsou také v rámci krajinotvorných opatření obnovovány nebo
nově vytvářeny. V jakém rozsahu bude nutné v tomto případě vydávat územní rozhodnutí
a povolení vodoprávního úřadu rozhoduje způsob řešení. Řešení by mělo hrát roli i v nároku na finanční dotace.
Vodoprávní řízení
Úřady postupují ve vodoprávním řízení podle správního řádu, vodního zákona a podle stavebního zákona v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Pokud se povolení týká území několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět
ústního jednání veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů. K ústnímu jednání písemně
pozve všechny jemu známé účastníky řízení nejméně 8 dnů, ve složitějších případech
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nejméně 30 dnů, přede dnem ústního jednání. Po tuto dobu musí být vyhlášky o ústním jednání vyvěšeny na úřední desce patřičného obecního úřadu.
Účastníkem řízení jsou:
 obce, jejichž území se rozhodnutí týká,
 správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku,
 občanská sdružení, jejichž hlavním cílem je podle jejich stanov ochrana životního prostředí a písemně požádají o postavení účastníka řízení,
 dále osoby dle § 27 zákona č. 500/ 2004 Sb.
Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá správní orgán rozhodnutí nejpozději do 30 dnů, ve zvláště
složitém případě do 60 dnů od zahájení řízení. Jsou-li k vodoprávnímu řízení z podnětu
žadatele zapotřebí znalecké posudky, hradí náklady na jejich pořízení žadatel.
K žádosti o vydání povolení ke stavbě vodních děl a ke vzdouvání povrchových vod je
žadatel povinen vodoprávnímu úřadu doložit (dle zákona č. 183/2006 Sb.):
 doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo
 právo založené smlouvou provést stavbu či opatření a nebo
 právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným.
Manipulační řády, popř. provozní řády vodních děl schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.
Možnosti financování
Na výstavbu tůně nebo malé vodní nádrže je možné požádat o finanční příspěvek z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Možnosti se nabízí v Ose 6 Zlepšování stavu
přírody a krajiny.
Výstavba tůní je podporována i z národního dotačního programu Ministerstva životního
prostředí ČR – Program péče o krajinu.
Další možností financování je národní dotační program, který byl spuštěn v srpnu 2007
Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Jedná se o 3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů, v jehož rámci je opatření 3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy. Spadá sem také zakládání a revitalizace extenzivně využívaných
rybníků o maximální výměře do 8 ha. Fyzická osoba na tento záměr může získat podporu
až do výše 80 %, v případě právnických osob je poskytována podpora do výše 40 %. Projekty je možné podávat na Státní fond životního prostředí průběžně po celý rok. Pro všechny
potřebné informace kontaktujte SFŽP, podmínky najdete také na jejich internetových stránkách.
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Legislativa

10. Havarijní plán

Úřady a zdroje informací

V zemědělství se využívá celá řada látek, které mohou v případě špatného zacházení způsobit vážné znečištění povrchových i podzemních vod. Jako preventivní opatření proti únikům těchto látek byla od 1. 5. 2006 zavedena povinnost zpracovat tzv. havarijní plán. Jedná
se o praktický návod, který popisuje způsob likvidace havárie (úniku škodlivých látek). Tento
plán musí podle daných pravidel vypracovat každý uživatel závadných látek, pokud s nimi
tzv. „zachází ve větším rozsahu“. Přestože to dlouho nebylo zřejmé, týká se tato povinnost
naprosté většiny zemědělců.

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Správa CHKO Český ráj
MěÚ a OÚ – odbor životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Státní fond životního prostředí
Zemědělská vodohospodářská správa
Povodí Labe, s.p.
Lesy ČR, s.p. - Správa toků (oblast povodí Labe)
 Evidence vodních toků: www.voda.gov.cz
 Vybrané právní předpisy: www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=15#342
 Operační program Životní prostředí: www.env.cz, www.opzp.cz
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V praxi
Kdo je povinen mít havarijní plán?
Havarijní plán musí zpracovat každý, kdo zachází se závadnými látkami majícími vliv na kvalitu vod. Této povinnosti jsou zproštěni pouze ti, kdo zacházejí se závadnými látkami:
 v množství do 500 litrů v zařízeních, příp. 1000 litrů v přenosných obalech (kapalné látky)
 v množství do 1000 kg (pevné látky)
 jako s pohonnými hmotami v dopravních a mechanizačních prostředcích
 jako s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci.
Které látky používané v zemědělství patří mezi závadné?
 průmyslová a statková hnojiva (hnůj, kejda, siláže, silážní šťávy, minerální hnojiva a další)
 přípravky na ochranu rostlin (pesticidy)
 pohonné hmoty (oleje, nafta, benzín apod.)
Co havarijní plán obsahuje?
Při zpracování havarijního plánu je kladen důraz na výstižný a jasný popis toho, jak předcházet haváriím a jak postupovat, pokud k nim dojde. Plán by měl obsahovat především tyto
údaje:
 údaje o uživateli
 seznam látek a zařízení, kde se s látkami zachází
 popis havarijního odtoku
 stavební a technologická opatření proti haváriím
 postup organizace a technického zabezpečení při havárii
 zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii
 plány účelových školení
 důležité kontakty (hasiči, Česká inspekce životního prostředí atd.)
 údaje o umístění kopií havarijního plánu, vedení dokumentace atd.
 situační plánek podniku
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Dále je nutné popsat, jak budete kontrolovat dodržování plánu (sledovat soulad plánu
s provozem, tj. jestli se dělá to, co se v něm píše). Také se uvádí pokyny k hlášení havárií
a k odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout.
Přesné informace a instrukce Vám sdělí na vodoprávním úřadě a na České inspekci životního prostředí.
Jak havarijní plán zpracovat
Požadavky, které jsou na havarijní plán kladeny, jsou obsaženy ve vyhlášce č. 450/2005 Sb.
(náležitosti HP).
Důležité je vytvořit si přehled, s jakými závadnými nebo nebezpečnými látkami v podniku zacházíte. Pokud máte více provozních území nebo zařízení, vypracujte jeden havarijní
plán, v němž zpracujete každé území nebo zařízení zvlášť. Nutné je zpracovat situační plánek (jako grafické znázornění subjektů v uceleném území), kde musí být uvedeno:
 možná místa vzniku havárie
 kanalizační řád, vpustě a šachty
 odvod dešťové vody
 vodní toky, stoky (recipienty) s povrchovou vodou, drenážní meliorační síť, síť produktovodů (např. potrubí na kejdu, močůvku, motorovou naftu, hnojivo DAM 390 aj.)
 místa, kde jsou uloženy prostředky pro odstraňování havárie (stroje, neutralizační roztoky,
těsnící materiály, ucpávky apod.)
 místa, kde jsou uloženy prostředky první pomoci (lékárničky).

10. Havarijní plán

schválení příslušným vodoprávním úřadem. Ten si může vyžádat k vyjádření i správce
povodí. Schválený havarijní plán uložte tak, aby byl dostupný v případě havárie. Uložte také
prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zachází nebo by se měli
účastnit likvidace případné havárie, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni.

Legislativa

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu
 Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Úřady a zdroje informací
MěÚ a OÚ- odbor životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí
 www.cizp.cz
 www.kisjk.cz, sekce “Společná zemědělská politika” – nabídka konzultace zpracování
havarijního plánu
 www.agronavigator.cz/nitrat – vzor HP, nitrátová směrnice

Zjistěte, jaké jsou možné cesty úniku látek do vody na zpracovávaném území a jaké příčiny havárie mohou nastat. Zaměřte se pak na používaná statková a minerální hnojiva,
pohonné hmoty, či pesticidy a jasně je popište. Jejich charakteristika je dána v bezpečnostních listech, které dodá zákazníkovi prodejce nebo výrobce (je to jejich povinnost). Na
některá hnojiva lze získat bezpečnostní listy na adrese www.lovochemie.cz; a na PHM na
adrese www.paramo.cz. Nezapomeňte charakterizovat jejich nebezpečné vlastnosti,
ochranné pracovní pomůcky a první pomoc při zacházení s nimi.
V další části se věnujte konkrétním opatřením při vzniku havárie, jaké máte k dispozici
technické prostředky na likvidaci havárie a následků, jak bude likvidace probíhat. Do havarijního plánu patří i postup hlášení havárie včetně kontaktů na zodpovědné pracovníky,
správní úřady a subjekty účastnící se likvidace havárie. Dále uveďte:
 způsob, jakým bude vedena dokumentace v případě havárie
 způsob, jak budou pracovníci s HP seznámeni
 umístění kopií havarijního plánu.
Na závěr uveďte způsoby a intervaly zjišťování úniku závadných látek.V průběhu zpracování spolupracujte s vodoprávním úřadem. Vytvořený havarijní plán je platný až po jeho
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11. Evidence hnojení a krmiv
A. Evidence hnojení
Evidence hnojení je jednou z podmínek pro poskytování zemědělských dotací (přímé platby, agroenvironmentální opatření, platby v rámci NATURA 2000, a pod.).
Kontroly provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ověřuje se zatížení půdy stavy hospodářských zvířat, roční produkce statkových hnojiv, skladovací kapacita pro statková hnojiva, plán hnojení atd.
Podobně zaměřené kontroly vycházející ze zákona o hnojivech (č. 156/1998 Sb.) se
v praxi běžně provádějí od r. 1998. Zákon ukládá povinnost vést evidenci o množství, druhu
a době použití hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů podle jednotlivých
pozemků, plodin a let.

V praxi
Evidence hnojení je důležitým podkladem nejen z hlediska kontrolní činnosti, ale měla by
sloužit také Vám – samotnému zemědělci, např. pro vlastní kontrolu hospodaření se živinami nebo ke stanovení vhodného hnojení následných plodin. Pro kontrolu evidence hnojení
se předkládá roční výstup. Evidenci je nutné uchovávat nejméně 7 let.
Při vedení evidence hnojení nezáleží přímo na formě, ale vždy musí obsahovat všechny
potřebné údaje podle aktuálního znění zákona o hnojivech a vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv. Pro evidenci hnojení můžete využít několik způsobů: tabulky
z vyhlášky, počítačové programy, různé sešity apod.
Tabulka podle vyhlášky:

Z hlediska zákona jsou možné i různé způsoby třídění údajů o hnojení: podle pozemků,
podle plodin, podle let. Např. pro hodnocení přívodu živin na pastvinách (bez dohnojování)
úplně postačuje, když za každý rok vyplníte záznamy za všechny pozemky do jedné tabul-
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ky. Avšak nejvhodnější způsob, zejména pro evidenci hnojení na orné půdě, je vedení záznamů zvlášť na jednotlivé pozemky (půdní bloky).
Vhodné je využít Sešity evidence hnojení A a B vydané Výzkumným ústavem rostlinné
výroby, které obsahují podrobnější údaje a předtištěné pomocné formuláře pro evidenci.
Jejich forma je uznána kontrolními orgány. Sešity na evidenci hnojení si vyžádejte např. na
regionálních zemědělských agenturách nebo jsou ke stažení na internetových stránkách
ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělských a potravinářských informací
(www.mze.cz; www.uzpi.cz). Případné kontrole se předkládá povinně pouze Sešit A.
Sešit evidence hnojení A
Požadované údaje o podniku (podnikateli) jsou na titulní straně sešitu. Přehled pozemků
(půdních bloků) je uveden na první straně. Vlastní listy evidence jsou číslovány vlevo nahoře. Doporučuje se vedení evidence pro každý pozemek (půdní blok nebo jeho díl) na jednom dvojlistu. Při založení nové evidence je možné vždy jeden list vynechat. Tento list lze
využít k vedení evidence o tomto pozemku v dalším období.
Hlavička tabulky v Sešitu A (vzor):

Pozn.: Základní údaje, povinné podle stavu legislativy na konci roku 2006, jsou v hlavičce
tabulky zvýrazněny tmavě šedě. Další údaje dle změn na rok 2007 jsou zvýrazněny světle
šedě. Nezvýrazněny zůstávají údaje související s bilancováním živin a údaje prakticky využitelné z hlediska zemědělce.
Sešit evidence hnojení B
Pomocný sešit B obsahuje podrobné pokyny k vyplňování, vzory, pomocné tabulky a skladové listy. Většina pomocných tabulek je jen pro potřeby zemědělce. Sešit B se nemusí
předkládat kontrole.
V úvodu Sešitu B naleznete praktický návod k vyplňování sešitu A a tabulek v sešitu B s
popisem evidence jednotlivých hnojiv - statková hnojiva, organominerální a minerální hnojiva. Dále je popsána metodika Bilancování živin a Využití evidence hnojení ke stanovení
potřeby hnojení.
Tabulky v Sešitu B obsahují údaje o průměrném přívodu živin a organických látek do půdy
ve statkových hnojivech (str. 10 -11), průměrné produkci statkových hnojiv a požadovaných
skladovacích kapacitách (str. 18 - 21).
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Pokud máte doložitelné vlastní údaje (vážení, měření objemu, modelové výpočty, laboratorní analýzy), údaje z tabulek se nepoužijí. Roční přehled produkce a obratu statkových
hnojiv živočišného původu a steliva můžete použít k upřesnění i k dokladování potřebných
skladovacích kapacit.
Pokud si sledujete legislativou požadované roční limity hnojení na jednotlivé kultury, plodiny nebo dotační tituly (nitrátová směrnice, ekologické zemědělství, agroenvironmentální
opatření apod.), je vhodné předložit kontrole tabulku s těmito vypočtenými údaji.
Důležité termíny
Pro kontrolu evidence hnojení se předkládá roční výstup. Evidenci pak uchovávejte nejméně 7 let. Kontrole se předkládá až uzavřená evidence za kalendářní rok. Záznam o hnojení
musí být do evidence zapsán do jednoho měsíce od hnojení nebo od ukončení pastvy zvířat; při celoročním pobytu hospodářských zvířat na zemědělské půdě se záznam provede
do konce ledna následujícího roku. Rozhodující je aktuální znění vyhlášky o skladování
a způsobu používání hnojiv.
Kaly a sedimenty
Do evidence musíte od roku 2004 povinně zaznamenávat i upravené kaly použité na zemědělské půdě a výhledově i rybniční sedimenty. Upravené kaly a sedimenty jsou odpadem
ve smyslu zákona o odpadech. Na zemědělskou půdu se mohou aplikovat pouze kaly příslušným způsobem upravené a za podmínek stanovených zákonem o hnojivech (§ 9), zákonem o odpadech (§ 32, § 33) a vyhláškou podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Obdobná vyhláška se připravuje i pro sedimenty.
Evidence použití hnojiv
Hnojení se eviduje tak, že je směrováno ke stávající nebo následné plodině. Statková hnojiva od různých druhů hospodářských zvířat můžete skladovat a tedy i aplikovat společně.
Pokud nemáte k dispozici výsledky analýz, vypočítejte obsahy živin a poměr C : N jako
vážený průměr z tabulkových údajů.
U minerálních hnojiv se povinně evidují jen živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě nebo
příbalovém letáku. Pro rozlišení „minerálních hnojiv“ a „pomocných látek“ je důležitý výsledek registrace (viz. registr hnojiv na webové stránce www.ukzuz.cz). Přehled druhů hnojiv a
jejich typů uvádí vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva. Mezi pomocné látky (= látka
bez účinného množství živin) patří „pomocná půdní látka“ a „pomocný rostlinný přípravek“.
Minerální jednosložková a vícesložková hnojiva s hlavními živinami a s přídavkem stopových živin (prvků) se uvádějí do části „Hnojiva (minerální)“ a současně i do části „Pomocné
látky, stopové prvky“. Minerální hnojiva, která obsahují jen stopové živiny se uvádějí pouze
do části „Pomocné látky, stopové prvky“. V této části se uvádí pouze název hnojiva a nikoliv obsažené stopové živiny.
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Evidence pastvy
Statkovým hnojivem jsou i výkaly hospodářských zvířat na pastvě. Podle výkladu z konce
roku 2006 stačí do evidence zapsat jen „pastva“ nebo „paseno“ a datum („1.4.–30.9.07“).
Můžete doplnit i druh hospodářských zvířat („pastva skotu“). Dále uvádějte i odhad množství ponechaných výkalů a přívodu živin do půdy podle tabulky produkce ve výkalech (Sešit
B), na základě doby pastvy a počtu kusů pasených zvířat.
Přes zimu se nejedná o pastvu, ale o „pobyt venku“ a na ten se nevztahuje omezení (aplikace na sníh, při promrznutí nebo převlhčení půdy) uvedené v § 9, odst. 2, písm. c, zákona
o hnojivech (omezení se týká jen technické aplikace hnojiv). Zanechání výkalů hospodářských zvířat na pastvě je považováno za „používání statkových hnojiv“, nikoliv za „aplikaci
statkových hnojiv“.
Z hlediska nitrátové směrnice nepatří pevné výkaly ani moč zanechané hospodářskými
zvířaty na zemědělské půdě mezi „hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem“ a nevztahují se
tedy na ně příslušná omezení a zákazy. Přívod dusíku do půdy tímto způsobem se však
započítává do limitu 170 kg N na 1 ha půdy v nitrátově zranitelné oblasti.
Rostlinné zbytky
Statkovými hnojivy jsou i zbytky rostlinného původu (sláma, chrást, nať, atp.) a zelené hnojení, včetně meziplodin k zaorávce. V případě zapravení rostlinných zbytků stačí do evidence uvést jen druh a datum.
Různé literární zdroje mohou uvádět odlišné hodnoty produkce statkových hnojiv, výkalů a moči hospodářských zvířat a živin v nich obsažených, rovněž i různé obsahy živin
v rostlinách a různé koeficienty pro odpočty živin. Pro předejití sporů se tedy doporučuje
používat údaje uvedené v posledním sešitu (2006) Evidence hnojení B nebo v aktualizovaném znění vyhlášky č. 274/1998 Sb.

Legislativa

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 Zákon č. 156/1998 Sb., zákon o hnojivech
 Vyhláška MZe č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 Nařízení vlády č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí (novela NV č. 103/2003
Sb.)
 Vyhláška MZe č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků hnojiva
 Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské
půdě
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Úřady a zdroje informací
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Česká inspekce životního prostředí
 www.agronavigator.cz/nitrat – Nitrátová směrnice a Zásady na ochranu vod

B. Evidence krmiv
Všichni výrobci krmiv podléhají od 1.1.2006 povinné registraci. Tato povinnost platí i pro
prvovýrobce (dle Nařízení ES č.183/2005, požadavky na hygienu krmiv, dále jen Nařízení).
Registrace se vztahuje na:
 krmivářské podniky ve všech stádiích výroby krmiv od jejich prvovýroby (pěstování, sklizeň, sběr) přes jednoduché zpracování (čištění, balení, skladování, sušení nebo silážování)
až po uvádění na trh
 krmení zvířat určených k produkci potravin
 ostatní provozy - např. dodavatelé a distributoři doplňkových látek a jejich premixů nebo
krmných surovin nevyráběných v tuzemsku (rybí moučka)
 dovoz krmiv ze třetích zemí a vývoz krmiv do třetích zemí
Registrace se nevztahuje na:
 domácí produkci krmiv pro zvířata určená pro soukromou spotřebu
 zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin
 dodávky malých množství vlastních výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo
maloobchodu v místě výroby, který je dodává přímo konečnému spotřebiteli
 maloobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata
Bez registrace nemůže výrobní provoz prodávat své produkty. Registrací se podnik zavazuje nejpozději do 1. 1. 2008 zavést a plnit požadavky Nařízení týkající se hygieny a evidence krmiv.

V praxi
Registraci provozu provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
Tiskopisy pro oznámení a veškeré podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz). K žádosti o registraci je třeba předložit všechny potřebné
podklady, které jsou u formulářů uvedeny. ÚKZÚZ pak přidělí podnikům evidenční číslo
a podnik se zaváže zavést do praxe požadavky Nařízení nejpozději do 1.1. 2008.
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Jaké jsou požadavky nařízení
Požadavky pro prvovýrobu krmiv uvádí příloha č. I k Nařízení. Z něho vyplývá, že je Vaší
povinností uplatňovat hygienické požadavky, správnou praxi, správné postupy krmení zvířat a vést evidenci krmiv. Je třeba vyloučit rizika jakéhokoliv znečištění krmiva závadnými
látkami (výkaly, hnojivy, pesticidy, ropnými látkami, ale i plísněmi atd.).
Krmivo, které používáte, musí pocházet pouze z provozoven, které jsou registrovány
nebo schváleny v souladu s Nařízením. Je třeba dodržovat předpisy, včetně kontroly kontaminace způsobené všemi možnými cestami, a provádět opatření pro zdraví rostlin, zvířat
a životního prostředí.
V případě potřeby:
 čistěte a dezinfikujte zařízení, nádoby a vozidla a zajistěte hygienické podmínky; používejte čistou vodu
 v možné míře zabraňte nebezpečné kontaminaci způsobené zvířaty či hmyzem
 skladujte odpady a nebezpečné látky odděleně na bezpečném místě a manipulujte s nimi
jen takovým způsobem, abyste zabránili kontaminaci krmiv
 zajistěte, aby obalové materiály nebyly zdrojem nebezpečné kontaminace krmiva
Vedení záznamů (evidence)
Jako provozovatelé máte povinnost vést záznamy zejména o:
 každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů,
 použití geneticky modifikovaného osiva,
 výskytu škůdců či chorob, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních produktů,
 výsledcích veškerých provedených analýz na vzorcích primárních produktů,
 zdroj a množství každého vstupu krmiva, včetně místa určení,
 množství každého výstupu krmiva.
To v praxi znamená zapisovat, kde a kdy jste použili jaký přípravek na ochranu rostlin
nebo prostředek na ochranu proti škůdcům podle vyhlášky č.329/2004 Sb. Zapisujte
i výskyt škůdců a chorob na pozemcích nebo v krmivu a primárních produktech, provedená opatření proti jejich působení nebo rozšíření. Veškeré doklady a výsledky analýz krmiv
a primárních produktů uchovávejte pro případnou kontrolu jako doklad kontroly kvality
krmiv. Evidujte původ krmiv, jejich přemístění, množství a datum uložení, spotřeby, produkci a prodej.
S vedením záznamů Vám mohou pomáhat jiné osoby, například veterinární lékaři, v případě většího podniku agronomové a zemědělští technici.
Příloha č. II
Nařízení se týká krmivářských provozů jiných než na úrovni prvovýroby.
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Příloha č. III
Nařízení uvádí správné postupy krmení ustájených zvířat a chovu zvířat na pastvinách.
Obsahuje požadavky na chov na pastvinách s vyloučením rizik kontaminace krmiv, požadavky na vybavení ustájení, skladování a distribuci krmiv a vody v podmínkách odpovídajících hygienickým požadavkům.

Legislativa

 Nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 Nařízení (ES) č. 183/2005, požadavky na hygienu krmiv
 Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Úřady a zdroje informací
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Krajské informační středisko
Formuláře ke stažení:
 ÚKZÚZ: www.zeus.cz/index_ok.php?id=eprovozovatele
 Asociace soukromého zemědělství: www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani-kvoty/evidence-provozovatelu-krmivarskeho-podniku.html

12. Agroturistika

12. Agroturistika
Agroturistika je v posledních letech stále vyhledávanější forma dovolené. Nabízí rekreantům
individuální přístup, rodinné zázemí a možnost poznat zblízka venkovský život. Základem je
vždy nabídka ubytování a stravování na farmě doplněná o další služby, jako například půjčovna kol či lodí, projížďky na koni, možnost účastnit se některých zemědělských činností
apod. Agroturistiku provozuje podnikatel v zemědělské prvovýrobě jako vedlejší doplňkovou činnost k hospodaření. Zvláštní formou je pak tzv. ekoagroturistika provozovaná ekologickými zemědělci.

V praxi
V současné době tvoří klientelu z velké části zahraniční hosté z rozvinutých západoevropských zemí, pro které je atraktivní především zachovalá příroda. V posledních letech však
začíná být tento moderní způsob dovolené oblíbený i u nás, zvláště u obyvatel větších měst
pocházejících ze střední vrstvy. Na venkov přijíždějí rekreanti všech věkových kategorií
a různorodých zájmů, převažují však rodiny s dětmi.
Kromě bydlení v malém rodinném penzionu můžete zajistit i pobyt v chatkách či ve vlastních stanech a karavanech. Agroturistiku lze provozovat i přesto, že nemáte k dispozici
vlastní ubytovací kapacity.
Vytvořte pestrou nabídku služeb
Během pobytu na farmě umožněte hostům seznámit se s jejím chodem včetně např. práce
s hospodářskými zvířaty. Nabídněte jim Vaše domácí produkty jako je mléko, tvaroh, sýry,
vejce nebo čerstvá zelenina či ovoce, které k pobytu na venkově neoddělitelně patří. Najdou
se i hosté, kteří ocení možnost zapojit se přímo do zemědělských prací na farmě. V okolí
farmy pak upozorněte na možnosti výletů na zajímavá místa, koupání nebo sběr lesních
plodů a hub. Velkým lákadlem mohou být i projížďky na koni či rybaření.
Pro agroturistiku platí, že sezóna není jen v létě – můžete nabízet rekreantům možnost
příjezdů také v zimě (vánoční a silvestrovské pobyty), na podzim (houbaření, barevná příroda apod.). Turistickou sezónu lze prodloužit snížením cen za ubytování mimo klasickou letní
sezónu. Mějte na vědomí, že hosté od takovéto dovolené očekávají především podmínky
pro aktivní trávení volného času a možnost vidět zblízka tradiční zemědělské činnosti.
Nečekají luxusní servis.
Jak začít podnikat v agroturistice?
 Sežeňte si dostatek informací (viz Úřady a zdroje informací), poptejte se na zkušenosti
ostatních.
 Ujasněte si, zda budete k podnikání využívat stávající nemovitosti (musí splňovat podmínky staveb veřejného ubytování, hygienické limity, požární limity, soulad s územním plánem apod.), nebo zda budete stavět novou budovu. Požadavky na sjednocení kvality uby-
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tování řeší tzv. Standardy (www.mmr.cz – sekce Cestovní ruch/ Informace pro zákazníky).
Ubytovací zařízení splňující jejich požadavky obdrží certifikát. Certifikaci kvality ubytovacího zařízení nenařizuje žádný zákon, hosté však takové ubytování upřednostňují.
Zajišťuje ji z pověření Ministerstva pro místní rozvoj ČR Svaz venkovské turistiky. Zájem
může zvýšit i Ekologická certifikace ECEAT (Evropského Centra pro ekoagro turistiku) jako
speciální mezinárodní označení ekologicky šetrných služeb.
 Vytvořte si podnikatelský plán, kde si stanovíte, jak farma vypadá, co může nabídnout,
jaké je její okolí, možnosti vyžití apod. Dobré je udělat si představu o nabídce služeb
v okolí a zaměřit se především na služby, které zde dosud chybí či mají nevyhovující kapacitu. Pamatujte, že manžel/ka nemůže být Vaším zaměstnancem.
 Určete si, které zákazníky byste chtěli oslovit (např. rodiny s dětmi, hosté zaměření na
zdravý životní styl, na přírodu, jezdectví, rybáři, cyklisté, senioři apod.). Podle toho budete volit vhodnou propagaci a cenovou nabídku. Každá skupina má jiné požadavky na ubytování, aktivity i bezpečnost (děti), proto si vše dobře rozvrhněte.
 Nezapomeňte si také Vaše podnikatelské aktivity pojistit. Existuje například pojištění pro
úrazy turistů, přičemž pojistnou částku můžete zahrnout do ceny služeb.
 Seznamte se s praktickými radami zkušených ubytovatelů ve vydávaných publikacích.
Svaz venkovské turistiky uvádí na svých internetových stránkách rady „Jak se stát ubytovatelem“.
 Záměr konzultujte s obecním úřadem a stavebním úřadem, zda je v souladu s územním
plánem obce, též se správou CHKO, zda je v souladu s podmínkami ochrany. Stavební
úřad Vás seznámí s technickými požadavky na stavby ubytovacích zařízení.
 Pro získání živnostenského oprávnění kontaktujte živnostenský úřad.
 Informujte se, zda má obec vyhlášku o místních poplatcích (poplatek za rekreační pobyt,
poplatek z ubytovací kapacity).
 Hledejte možnosti financování záměru. Nejdůležitějšími zdroji budou zejména Program
rozvoje venkova (III.1.3. Podpora cestovního ruchu), a regionální operační programy (ROP
NUTS II).
Jak svoji farmu propagovat?
Vždy je dobré kombinovat více cest propagace. Kontaktujte nejbližší informační střediska
(obecní a městská, regionální), cestovní agentury či různé specializované organizace z oboru
cestovního ruchu (Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Česká centrála cestovního ruchu, Evropské centrum pro ekoagro turistiku). Výborným prostředkem jsou
internetové stránky a výroba pohlednic s Vaším okolím.

12. Agroturistika

 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon – rozdělení živností, co je potřeba k oprávnění, provozování živností, kdy je potřeba odborná způsobilost
 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
bezpečnost práce, ochranné pomůcky, zákonné pojištění za škodu
 Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
 Daňové zákony: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční; zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Úřady a zdroje informací
MěÚ a OÚ – stavební úřad
Obecní živnostenský úřad: Jičín, Semily, Turnov, Železný Brod, Mnichovo Hradiště
 www.venkovskaturistika.cz
 venkov.czechtourism.cz
 www.eceat.cz
 www.eurogites.com
 www.prazdninynavenkove.cz
 www.nafarmu.cz
 www.cot.cz
 www.zelenabrana.cz/rosa/ – Praktický rádce Agroturistika
 Stříbrná M. (2005): Venkovská turistika a agroturistika, ProfiPress s.r.o., Praha

Legislativa

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – sestavování smlouvy o ubytování, odpovědnost za škody hostům při ztrátě, umožňuje do ceny zahrnout kauci za zničení pokoje
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13. Prodej ze dvora
Přímý prodej zemědělských produktů ze dvora je způsob, jak nabídnout své produkty
zákazníkům, pokud chybí možnost distribuce produktů do obchodní sítě nebo není taková
možnost výhodná. Prodej ze dvora se u nás teprve rozvíjí, a to poměrně pomalu. Potíže
působí přísné hygienické, potravinářské, ale i živnostenské předpisy a také skutečnost, že
u nás zatím nejsou zákazníci navyklí na takový prodej.
Prodej ze dvora řeší veterinární zákon. V současné době je ve schvalovacím řízení další
novela veterinárního zákona. Zásadní je vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty č. 289/2007 Sb., která vstoupila v platnost 14. listopadu 2007.
Prodej ze dvora je možný pouze se souhlasem Krajské veterinární správy. Podmínky jednotlivých správ se často odlišují, je tedy nutné zjistit si konkrétní podmínky přímo u Krajské
veterinární správy.

V praxi
Syrové kozí a kravské mléko a smetanu můžete prodávat přímo ze dvora za dodržení podmínek, jak je stanoví vyhláška č. 289/2007 Sb. Tyto odmínky jsou:
 Mléko musí pocházet od zdravého zvířete z hospodářství úředně prostého tuberkulózy
a úředně prostého brucelózy, jež nevykazuje žádné příznaky nakažlivého onemocnění
přenosného mlékem na člověka.
 Prodej musí být prováděn v místnosti oddělené od stájí, vybavené vhodným chladícím
zařízením. Musí zde na viditelném místě být umístěno upozornění „Syrové mléko, před
použitím převařit“.
 Není-li mléko prodáno do 2 hodin po nadojení, musí být zchlazeno na 8° C a zchlazené
prodáno do 24 hodin po nadojení.
 Za malé množství syrového mléka, které je určeno k přímému prodeji konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství, které odpovídá obvyklé denní spotřebě tohoto mléka
v domácnosti daného spotřebitele.
 Předmětem prodeje nemůže být syrové ovčí a kobylí mléko.
 K prodeji mléka se vztahuje povinnost zajistit laboratorní vyšetření při podání žádosti
o souhlas s přímým prodejem, později musí být mléko vyšetřeno nejméně jednou za půl
roku.
Příklad
Automat na mléko (podobně jako jsou automaty na kávu apod.) je ideálním způsobem prodeje mléka ze dvora. Jednou z výhod takového automatu je, že k prodeji není zapotřebí
osobní přítomnost prodejce. Obsluha spočívá pouze v pravidelném doplňování mléka
a výběru mincí (obvykle jednou denně). Mléko je přitom zákazníkům k dispozici 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. Tento způsob prodeje je navíc velmi hygienický, protože se mléko dáv-
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kuje čerpadlem a nedochází tak k zanášení nečistot do nádrže, která se k čerpadlu připojí.
Velikost nádrže je libovolná. Zabudovává se do zdi domu, přičemž se ale nejedná o stavební úpravu a tudíž není třeba stavební povolení. Každopádně je ale nutné mít povolení Státní
veterinární správy k přímému prodeji.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat pro další informace DAPHNE ČR.
Vejce můžete prodávat spotřebiteli a to v malých množstvích přímo v hospodářství, či na
tržišti či tržnici. Můžete je prodat je i do místní maloobchodní prodejny. Pro tento účel musí
být vejce prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace o minimální
trvanlivosti vajec, o jménu chovatele a adrese chovu, kde byla vejce vyprodukována. Čerstvá vejce mohou být spotřebiteli prodána nejpozději do 21 dnů od snůšky, přičemž doba
minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snůšky. Za takto prodávané malé množství se považuje nejvýše 60 vajec v průběhu jednoho týdne.
Včelí produkty (med, propolis nebo mateří kašička) musí pocházet od zdravého včelstva.
Med musí být přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky pro potraviny živočišného původu a nesmí být vystavován slunečnímu záření. Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání a dále uchovávána při teplotě 0° C. Za malé množství se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně. Prodávat je možné přímo z hospodářství, v tržnici
či na tržišti, nebo dodávat do maloobchodní prodejny na území okresu, kde má chovatel
trvalý pobyt nebo kde se nachází stanoviště včel.
Čerstvé neporcované drůbeží maso může prodávat chovatel, jehož roční produkce je
nižší než 2000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže. Lze prodávat pouze v malých množstvích, za což se považuje nejvýše 10 kusů drůbeže v průběhu
jednoho týdne. Lze jej prodávat konečnému spotřebiteli přímo v hospodářství, na tržišti či
tržnici nejbližších k hospodářství a nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny. V tomto
případě musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso
není veterinárně vyšetřeno - určeno pro tepelnou úpravu ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.
Čerstvé neporcované králičí maso může prodávat chovatel, který chová králíky v malém.
Platí pro něj podmínky obdobné jako pro drůbeží maso s tím, že při prodeji čerstvého králičího masa nesmí být oddělována hlava od těla.
Kozy a ovce lze prodat přímo ze dvora pouze jako živá zvířata. Jinak musí být jatečná zvířata poražena na jatkách, kde podléhají povinnému veterinárnímu vyšetření. Domácí porážka ovcí a koz v hospodářství chovatele je možná pouze, pokud jsou jejich maso a orgány
určeny pro spotřebu v domácnosti chovatele. Přímý prodej ovcí či koz, respektive jehňat
a kůzlat, za účelem porážky v domácnosti kupujícího podléhá vyhlášce č. 199/2007 Sb.
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Jelikož je v ČR běžný prodej jehňat pro domácí porážku (pouze pro fyzické osoby), avšak
evropské nařízení Rady (ES) č. 21/2004 neumožňuje přemístění zvířat na neevidované hospodářství, zavádí novela vyhlášky pojem „dočasné hospodářství“. Do evidence jej nepřihlašuje majitel, ale je zaevidováno chovatelem, který zvíře prodává a to zjednodušeným způsobem na formuláři „Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství“. Kupující je povinen
prodávajícímu poskytnout údaje potřebné k vyplnění tohoto formuláře. Kupující je povinen
zakoupené zvíře do 7 dnů od data hlášeného přesunu bezpodmínečně porazit.
Další možnosti prodeje, propagace produktů a výrobků
V případě blízkosti většího města je dobré kombinovat přímý prodej s prodejem na místní
tržnici. Zákazníci se tak mohou s Vašimi produkty seznámit a vytvoří se okruh pravidelných
odběratelů. Další možností prodeje a propagace výrobků jsou různé trhy, místní slavnosti,
jarmarky, poutě aj.
S rozvojem internetu se otevřely nové možnosti propagace. Servery Biospotrebitel.cz
a Mie.cz poskytují adresář, kde je možno se zaregistrovat, a návštěvníci stránek se tak dozví,
odkud jste a jaké produkty prodáváte. Server Biospotrebitel.cz je určen především členským
farmám svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.
Vhodné je napojit se na odbytová družstva, která Vám poskytnou jistotu lepšího a pravidelného odbytu, vyšších cen a díky své velikosti i lepší vyjednávací pozici s odběrateli.
Sdružení Český ráj zavedlo značení místních výrobků grafickým logem, které zákazníka
upozorňuje na regionální původ výrobku, tradiční způsob výroby či šetrnost k životnímu
prostředí. V případě zájmu o certifikaci výrobků a další informace kontaktujte Sdružení Český ráj.
Možnosti finanční podpory
Podporu v oblasti výroby a přímého prodeje zemědělských produktů poskytuje Program
rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům. Podopatření je zaměřeno na zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků a zvýšení konkurenceschopnosti.
Podporu lze poskytnout na:
 stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch,
 investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů,
 investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů,
postupů a technologií (náklady jsou hrazeny výrobci potravin nebo surovin, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto
vývoji nebo výzkumu),
 nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů.
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V regionech se také vytváří místní akční skupiny (MAS), jejichž smyslem je podporovat
život na venkově a jeho rozvoj. Pro realizaci své strategie získávají finanční zdroje především z programu LEADER, který je rovněž součástí Programu rozvoje venkova. Může být
výhodné se do aktivit MAS zapojit a prosazovat zde podporu místních zemědělských produktů.

Legislativa

 Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon (v době vydání připravována jeho novela)
 Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení veterinárního zákona
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, stanovující zvláštní hygienická
pravidla pro potraviny živočišného původu
 Vyhláška č. 199/2007 Sb., která stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
 Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropského společenství

Úřady a zdroje informací
Krajská veterinární správa
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Státní zemědělský intervenční fond
Českomoravská společnost chovatelů
Sdružení Český ráj
 www.domaci-vyrobky.cz
 www.biospotrebitel.cz – stránky o biovýrobcích, adresář prodejců ze dvora
 www.mie.cz – adresář prodejců ze dvora
 www.cmsch.cz/cz/kestazeni.php - informace, formuláře k registraci zvířat
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14. Stavba a rekonstrukce domu v CHKO Český ráj
Krajina Českého ráje skýtá na poměrně malém území nepřeberné množství kulturních, historických a přírodních zajímavostí. Na první pohled nás upoutá svojí malebností a drobným
měřítkem přátelským ku člověku. Urbanistická struktura vesnic – tedy to, jak jsou obce uspořádány vychází především z tzv. venkovského sídla. Půdorysný tvar vesnic nevznikal nikdy
nahodile, vždy se utvářel s ohledem na síť zemských cest, povrch krajiny, průběh vodních
toků, způsob hospodaření a rozdělení pozemků.
Aby si vesnice v Českém ráji zachovala svou malebnost a aby si i krajina udržela svůj charakter, měla by výstavba na tomto území ctít jistá pravidla, která vycházejí z architektury
původních lidových staveb. Svoji roli hraje také vhodné umístění staveb.

14. Stavba a rekonstrukce domu v CHKO Český ráj

Střechy jsou sedlové či polovalbové, sklon 40 - 45°. Sklon i výška
střechy by měly respektovat okolní zástavbu. Pultové střechy jsou
jen na doplňkových stavbách. Hřeben je orientován rovnoběžně
s delší stranou domu.

Umístění vstupu do domu by mělo respektovat tradiční orientaci
vstupu z podélné okapní strany domu, a štítová stěna by měla být
členěna pouze okny. Okna ve štítech by měla být umísťována symetricky, při asymetrickém nasazení střechy se tato asymetrie projevuje i v samotném štítu.

V praxi
Jaká základní pravidla při výstavbě nových objektů, či při rekonstrukcích a přístavbách dodržovat? Všeobecně dobré rady můžeme nalézt například v knize Jiřího Škabrady „Lidové
stavby“. Konkrétním rádcem pro výstavbu i rekonstrukci domu v CHKO Český ráj je potom
Plán péče, kde se dozvíte více podrobností o tom, že území CHKO rozdělujeme na devět
oblastí, i to, že se jednotlivé oblasti od sebe liší v urbanistických, architektonických a objemových limitech.
Architektonické limity pro novou výstavbu vycházejí z návaznosti na okolí. U návrhů
rekonstrukcí by se mělo přihlížet také k původnímu stavu objektu.
Všeobecně pro výstavbu v CHKO Český ráj platí tři základní společná pravidla:
 sklon střechy v rozmezí 40 - 45°
 hřeben orientován rovnoběžně s delší stranou domu
 výška hřebene a okapu by měla respektovat výšku okolní zástavby
Pro vnější povrchové úpravy obvodových stěn se používají tradiční prvky, jakými jsou
hladké omítky, dřevěné obklady, vlastní trámy roubení, kamenné prvky (které by měly být
výhradně pískovcové); případné obklady by měly svým rastrem odpovídat proporcím stavby.
Při stavbě hospodářských objektů je vhodné vycházet z charakteru zástavby obdobného
typu, pokud esteticky nepoškozují sídlo či krajinu.
Vždy je nutno vycházet z konkrétního místa.
Půdorys objektu, by měl vycházet z výrazně protáhlého obdélníku
s poměrem stran větším jak 2:1, případně půdorys tvaru „L“ nebo
„T“.
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Domy by měly být nasazeny přímo na terén pouze s nízkým soklem, polozapuštěné suterény, které se navenek projevují zvýšením
soklu, nejsou pro krajinu Českého ráje typické a jsou pro venkovskou
výstavbu nepřípustné. U zděných staveb by měl být štít opticky
oddělen od přízemí, u tradičních vesnických staveb se tak děje
prkenným bedněním, případně profilací omítky.
Okna by měla být ve stěně umísťována symetricky, hlavní okna by
měla být obdélná, osazovaná na výšku, dělená, s poměrem stran cca
2:3 až 4:5, šířka oken typická pro oblast Českého ráje se pohybuje
v rozmezí 0,7 až 1,2 m. Na objektech by se neměla vyskytovat tzv.
okna pásová.

Balkony a lodžie jsou atypickým prvkem v Českém ráji, který se do
obcí dostal až v posledních letech z Rakouska. Na stavbách lidové
architektury se objevují pouze pavlače. Tento motiv je možný v místech, kde se pavlače vyskytují, tedy v oblasti Maloskalska,
Podvyskeřska-Podtrosecka, Sobotecka a Žďárska.
Vikýř by měl být umisťován s ohledem na historickou zástavbu jako
součást vstupního rizalitu nebo nad vstupem. Větší počty vikýřů je
třeba situovat do uzavřených dvorů, aby jimi nebyly narušeny souvislé plochy střech. Střešní okna je na objektech možné realizovat jen
při dodržení zásady o převaze plochy střechy nad plochou oken.
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Komín by měl být umístěn v blízkosti hřebene. Nevhodná je poloha
u okapní hrany střechy a u štítu.

Ostatní limity jsou stanoveny zvlášť pro každou oblast a najdete je rozepsané v Plánu péče.
Doporučený postup:
Protože pro jakékoli umístění stavby na území CHKO je nutný souhlas Správy CHKO (dle
§ 44 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.) je nejvýhodnější následující doporučený postup:
 Nejprve navštivte Správu CHKO a zde konzultujte plánovaný záměr. Pro tuto návštěvu
nemusíte mít vypracovaný projekt - a je to dokonce lepší. Stačí mít základní údaje a představu, jakou rekonstrukci či stavbu chcete provést, pro jaký účel bude sloužit, kde bude na
pozemku umístěna, jakou bude mít objekt velikost, tvar, výšku atd. Lze tím předejít případnému rozčarování, nepřiměřeným finančním nákladům a mnohdy zbytečným vyhroceným situacím v pozdější fázi jednání.
 Po té navštivte příslušný stavební úřad, kde se dozvíte, jestli bude stavba vyžadovat
územní souhlas, územní rozhodnutí, povolení či ohlášení. O tom rozhoduje velikost objektu, účel objektu a další ... (dle zákona č.183/2006 Sb.). Na stavebním úřadě Vám sdělí, jaké
doklady a podklady budete potřebovat pro stavební řízení.
 Teprve po této návštěvě si nechte autorizovanou osobou zpracovat projektovou dokumentaci k plánovanému záměru.
 Protože se nacházíte na území CHKO, bude jedním z podkladů pro stavební řízení i závazné stanovisko Správy CHKO. Na Správu CHKO doručíte žádost a potřebné dokumenty.
Veškeré podklady, které budete potřebovat, jsou uvedeny na www stránkách Správy
CHKO nebo je lze zjistit telefonicky či při osobní návštěvě.
 S tímto závazným stanoviskem a další požadovanou dokumentací půjdete na příslušný
stavební úřad, který tímto momentem zahájí stavební řízení.

Legislativa

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 Nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj

Úřady a zdroje informací
Správa CHKO Český ráj
 Plán péče CHKO Český ráj 2004 – 2013
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Kontakty na úřady
ABCERT GmbH
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel.: 545 215 899, E-mail: info@abcert.cz
www.abcert.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Tel: 241 082 219, E-mail: aopkcr@nature.cz
www.ochranaprirody.cz
AOPK – středisko Liberec
U jezu 10, 460 01 Liberec
Tel.: 482 428 988, E-mail: liberec@nature.cz
www.liberec.ochranaprirody.cz
AOPK – středisko Hradec Králové
Pražská 155, 500 04 Hradec Králové
Tel.: 495 823 247, E-mail: hradec_kralove@nature.cz
www.hradeckralove.ochranaprirody.cz
AOPK – středisko Praha a Střední Čechy
U šalamounky 41/769, 258 00 Praha 5
Tel.: 251 101 686, E-mail: praha@nature.cz
www.prahaastrednicechy.ochranaprirody.cz
Biokont CZ
Měříčkova 34, 621 00 Brno
Tel.: 547 225 565, E-mail: rozsypal@biokont.cz
www.biokont.cz
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
www.cizp.cz
dle krajské příslušnosti, pouze v Odd. ochrana vod patří mladoboleslavská část CHKO pod
inspektorát Liberec
ČIŽP Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Tel. podatelna: 485 340 711, E-mail: public@lb.cizp.cz
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Hlášení havárií: Tel.: 723 083 437
Odd. ochrany vod: Tel.:485 340 808
Odd. ochrany ovzduší: Tel.: 485 340 764
Odd. ochrany přírody a krajiny: Tel.: 485 340 714
Odd. odpadového hospodářství: Tel.: 485 340 710
Odd. ochrany lesa: Tel.: 485 340 744
ČIŽP Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
Hlášení havarií: Tel: 731 405 205
Odd. ochrany vod: Tel.: 495 773 404
Odd. ochrany ovzduší: Tel.: 495 773 207
Odd. ochrany přírody: Tel.: 495 215 969, 495 773 304
Odd. odpadového hospodářství: Tel.: 495 773 305
Odd. ochrany lesa: Tel.: 495 773 122
ČIŽP Praha
Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 Dejvice
Hlášení havárií: - Odd. ochrany vod: Tel: 731 405 313
- Odd. ochrany přírody: Tel: 731 405 317
Odd. ochrany ovzduší: Tel.: 233 066 401
Odd. ochrany přírody: Tel.: 233 066 601
Odd. odpadového hospodářství: Tel.: 233 066 301
Odd. ochrany lesa: Tel.: 233 066 501
Česká plemenářská inspekce
Štěpánská 63, 110 00 Praha 1
Tel.: 296 326 221, E-mail: sekretariat@cpinsp.cz
www.cpinsp.cz
Českomoravská společnost chovatelů a.s.
U topíren 2/860, 170 41 Praha 7
Hlavní pracoviště: Hradištko 123, 252 09 Hradištko
Tel.: 257 896 444, E-mail: cmsch@cmsch.cz
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Husova 45/622, 370 05 České Budějovice
Tel: 385 311 019, E-mail: daphne@daphne.cz
www.daphne.cz
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Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 249, E-mail: kez@kez.cz
www.kez.cz
Krajské informační středisko (KIS)
KIS Královéhradeckého kraje
E-mail: kishk@quick.cz
www.apickhk.cz
KIS Libereckého kraje
U Nisy 6a, 460 57 Liberec
www.apic-kraj.cz
KIS Středočeského kraje
Poštovní 4, 261 01 Příbram V. - Zdaboř
Tel.: 318 476 222, 721 315 260, E-mail: kis.stredocesky@atlas.cz
www.kis-stredocesky.cz
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
v době vydání brožury platná adresa původního sídla:
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 2
nová, v době vydání brožury, neodsouhlasená adresa:
Soukenická 1245, 500 03 Hradec Králové 3
Tel: 495 817 111, E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 444, E-mail: info@kraj-lbc.cz
Kontaktní centrum: 485 226 111 denně 7:00-18:00, E-mail: kc@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel: 257 280 111, E-mail: podatelna@kr-s.cz
Informační středisko Středočeského kraje Tel.: 257 280 840 (785)
www.kr-stredocesky.cz
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Kontakty na úřady a zdroje informací

Lesy ČR, s.p. - Správa toků
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Tel.: 495 860 253, E-mail: ost53@lesycr.cz
www.lesycr.cz
www.lesycr.cz/ost53/sprava-toku-oblast-povodi-labe-hradec-kr./hlavni-stranka.ep/

Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Tel.: 493 544 381, E-mail: sobotka@craj.cz
www.sobotka.craj.cz
Stavební úřad: Tel.: 493 544 384

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha1
Tel.: 221 811 111, E-mail:info@mze.cz
Informační kancelář MZe Tel.: 221 812 425 (184)
www.mze.cz

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
www.turnov.cz
Obecní živnostenský úřad: Tel.: 481 366 701 (703-5)
Odbor životního prostředí: Tel.: 481 366 152-3 (158-60)
Stavební úřad: Tel.: 481 366 302-3 ( 307-8)

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
Tel: 267 121 111, E-mail: info@env.cz
www.env.cz
Městský úřad Dolní Bousov
T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
Tel.: 326 396 257, E-mail: tajemnik@dolni-bousov.cz
www.dolni-bousov.cz
Stavební úřad: Tel.: 326 396 176, E-mail: stavebni1@dolni-bousov.cz
Městský úřad Jičín
Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
www.mujicin.cz
Obecní živnostenský úřad: Tel.: 493 545 450- 4, E-mail: zivnost@mujicin.cz
Odbor životního prostředí: Tel.: 493 545 370, E-mail: ozp@mujicin.cz
Stavební úřad: Tel.: 493 545 130-4, E-mail: stavebniurad@mujicin.cz
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 776 611, E-mail: posta@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz
Obecní živnostenský úřad: Tel.: 326 773 821, 326 774 656
Odbor výstavby a životního prostředí: Tel: 326 776 740
Stavební úřad: Tel.: 326 772 203, 326 771 420
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Městský úřad Železný Brod
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
www.zelbrod.cz
Obecní živnostenský úřad: Tel.: 483 333 927
Odbor životního prostředí: Tel.: 483 333 924 (981,984)
Stavební úřad: Tel.: 483 333 923 (943, 945)
Obecní úřad Kněžmost
Na Rynku 51, 29402 Kněžmost
Tel.: 326 784 141, E-mail: obecni.urad@knezmost.cz
www.knezmost.cz
Stavební úřad: Tel.: 326 784 128
Obecní úřad Všeň
Všeň, 512 65 Všeň
Tel.: 481 329 511 (013-5), E-mail:obec.vsen@iol.cz
Stavební úřad: Tel.: 481 329 511
Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111, E-mail: Labe@PLa.cz
www.pla.cz
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, P.O. BOX 116, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 214 586, E-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz
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Kontakty na úřady a zdroje informací

Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Tel.: 481 366 255, E-mail: cesky-raj@turnov.cz
www.cesky-raj.info

Státní rostlinolékařská správa
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 266 703 879, E-mail: sekretariat@srs.cz
www.srs.cz

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
Tel: 267 994 300, Zelená linka: 800 260 500 (7.30 – 16.00), E-mail: dotazy@sfzp.cz
www.sfzp.cz

Státní veterinární správa
Slezská 7, 120 00 Praha 2
www.svscr.cz

SFŽP Královéhradecký kraj
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 859 269 (270)
SFŽP Liberecký kraj
Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
Tel.: 485 244 334
SFŽP Středočeský kraj
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 366
Správa CHKO Český ráj
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Tel.: 481 321 900, E-mail: ceskyraj@nature.cz
www.ceskyraj.ochranaprirody.cz
Plán péče: www.ceskyraj.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4095&lang=cs
ústředna: Tel: 481 321 900
botanika, NATURA 2000: Tel: 481 363 934 (937), 607 874 482
GIS, informatik: Tel: 481 363 927, 724 002 216
lesy, voda: Tel: 481 363 923, 606 632 645
lesy, stráž přírody: Tel: 481 363 920, 721 205 002
stavby: Tel: 481 363 929, 723 814 775
stráž přírody: Tel: 481 363 924, 607 874 542
vedoucí: Tel: 481 363 922, 724 002 221
zemědělství: Tel: 481 363 926, 602 143 549
zoologie: Tel: 481 363 925, 728 241 825
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Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, 256 38 Benešov
Tel.: 317 742 033, E-mail: kvss@svscr.cz
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11
Tel.: 485 246 691, 485 103 871, E-mail: kvsl@svscr.cz
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Tel.: 495 279 059, E-mail: kvsh@svscr.cz
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
Květná 15, 603 00 Brno
Tel.: 543 540 111
www.szpi.gov.cz
SZPI Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Tel.: 475 651 224, E-mail: usti@szpi.gov.cz
SZPI Hradec Králové
Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
Tel.: 495 454 110, E-mail: hradec@szpi.gov.cz
SZPI Praha
Za Opravnou 300/6, 150 06 Praha 5
Tel.: 257 199 512, E-mail: praha@szpi.gov.cz
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Svaz ekologických poradců EPOS
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.: 549 213 563, E-mail: epos@eposcr.cz
www.eposcr.cz
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 871 620 (po pracovní době: 222 871 556), E-mail: info@szif.cz
www.szif.cz

Kontakty na úřady a zdroje informací

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mladá Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 728 762, 326 721 315, 604 911 069, E-mail:za_mlada_boleslav@mze.cz
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Semily
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: 481 655 711-3, E-mail: za_semily@mze.cz

SZIF Praha – pro Středočeský kraj
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Tel.: 227 010 460

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)
pro oblast povodí Horního a Středního Labe
Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 800 771
www.monsms.cz

SZIF Hradec Králové – pro Královéhradecký a Liberecký kraj
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 070 300

ZVHS Liberec - Pracoviště 105
Nám. Dr. Edvarda Beneše 24, 460 01 Liberec
Tel.: 482 739 717, E-mail: liberec@zvhs.cz

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a, 621 00 Brno - Medlánky
Tel.: 541 518 211, E-mail: uskvbl@uskvbl.cz

ZVHS Jičín - Pracoviště 103
Jarošovská 103, 506 01 Jičín
Tel.: 493 523 930, E-mail: jicin@zvhs.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUS)
Hroznová 2, 656 06 Brno
Tel.: 543 548 111
www.ukzuz.cz

ZVHS Mladá Boleslav - Pracoviště 106
Víta Nejedlého 793, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 737 044, E-mail: mladaboleslav@zvhs.cz

ÚKZÚZ, odbor krmiv
Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 Motol
Tel.: 257 294 242, 257 211 742

ZO ČSOP Křižánky
Na jihu 532, 506 01 Jičín
Tel.: 602 128 205, E-mail: csopkrizanky@seznam.cz
www.csopkrizanky.cz

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Jičín
Denisova 585, 506 01 Jičín
Tel.: 493 541 215-7, E-mail: za_jicin@mze.cz
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Liberec
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.: 485 246 300 (325-6), E-mail: za_liberec@mze.cz
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Zdroje informací

 http://portal.gov.cz/ - státní správa
 http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů
 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nahlížení do katastru nemovitostí
 http://portal.uur.cz/ - portál územního plánování
 http://www.opzp.cz/ - Operační program Životní prostředí
Zemědělské informační portály:
 http://www.agronavigator.cz
 http://www.agroweb.cz/
 http://www.agris.cz/
 http://www.agroporadenstvi.cz./
 http://www.agromanual.cz/cz/
 http://www.asz.cz/ - Asociace soukromých zemědělců
 http://www.ovocnarska-unie.cz/
 http://www.cschdz.cz/ - Český svaz chovatelů
 http://www.enviweb.cz/ - informační portál o životním prostředí
 http://www.jaktridit.cz/ - informace o třídění odpadu
 http://www.ekospotrebitel.cz/ - informace pro spotřebitele
 http://www.biospotrebitel.cz/
 http://www.ekolink.cz/ - katalog odkazů o životním prostředí
 http://www.solarniliga.cz/ - soutěž sídel ve využívání solární energie, informace
 http://www.i-ekis.cz – energetické konsultační a informační středisko
 http://www.ekolist.cz/ - zpravodajství
 http://www.obcan.ecn.cz
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Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu (Esf) a státního rozpočtu České republiky
v rámci projektu CZ.04.1.03/4.2.16.4/0006 Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných
krajinných oblastech ČR.
Publikace byla vytvořena DAPHNE ČR – Institutem aplikované ekologie,
ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj a ZO ČSOP Křižánky.
Grafická úprava, sazba: Riki Watzka, www.RWdesign.sk
Vydalo: Občanské sdružení Dědina, 2008
Tisk: Rovtisk, Rovensko

