Aktuální situace výběru a
sestavení kontrolovaných
zákonných požadavků C-C,
použitelných od 1.1.2009.
Stav k 15.09.2008

SMR 1 (SR 79/409/EHS o ochraně volně
žijících ptáků (ČIŽP)
Klíčové povinnosti zemědělského podniku:
1.

Seznámit se s příslušnou legislativou (zejména zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, Nařízení vlády z roku 2004 a 2005 pro jednotlivé ptačí
oblasti – je jich 38).

2.

Seznámit se s vymezením ptačích oblastí, v případě výskytu ptačí oblasti na
území zemědělského podniku seznámit se s obsahem příslušných nařízení
vlády pro jednotlivé ptačí oblasti.

3.

Respektovat omezení hospodářské činnosti ve vymezených ptačích oblastech
dle příslušných vládních nařízení pro jednotlivé ptačí oblasti.

4.

Vyžádat si souhlas k některým činnostem v ptačích oblastech dle příslušných
vládních nařízení pro jednotlivé ptačí oblasti.

5.

Chránit ptáky během hospodářské činnosti (ochrana stanovišť a ptáků včetně
jejich hnízd a vajíček).

Návrh kontrolovaných požadavků k ochraně
volně žijících ptáků od ČIŽP:

1.

Poškození nebo zničení VKP údolní niva či vodní tok.

2.

Kácení dřevin bez povolení OOP.

3.

Úmyslné usmrcení ptáka nebo úmyslné zničení jeho
hnízda.

Nové návrhy MŽP a AOPK ČR ochraně volně
žijících ptáků :
1. Pokud OOP vymezí hnízdo naturového druhu do termínu stanoveného
pro jednotlivé druhy, zemědělec neohrozí zásahem hnízdiště
vymezené OOP (vyznačenou plochu vynechá po dobu hnízdění z
obhospodařování):
Moták lužní - vymezení do 31. 7. v zemědělských
plodinách;
Čejka chocholatá - vymezení do 30. 4. na orné půdě;
Kulík říční - vymezení do 30. 4. na orné půdě.
2. Pokud má zemědělec vymezen půdní blok Bahňák v LPIS, neprovede
jarní práce na TTP (smykování, válení a vláčení) do 15.6.
3. Zemědělec nezasahuje do krajinných prvků (remízky, meze, křoviny a
křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň (vazba na evidenci krajinných
prvků) v období od 1. 3. do 15. 8.

SMR 2 (SR 80/68/EHS o ochraně
podzemních vod před znečišťováním
některými nebezpečnými látkami (ČIŽP).
Klíčové povinnosti zemědělského podniku:


1. Seznámit se s právními předpisy upravující příslušnou problematiku (zejména zákon č.
254/2001 Sb. o vodách, § 39 a vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými
látkami).



2. Dodržovat povinnosti spojené s nakládáním se závadnými látkami v zemědělském
podniku.
KP: Je zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo
dopravují umístěno a zajištěno tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do
půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami? (§39 odst 4
písm a) zákona č. 254/2001 Sb.).



3. Dodržovat povinnosti spojené s vypouštěním odpadních vod.
KP: Nedochází k přímému vypouštění odpadních vod do povrchových a/nebo podzemních
vod bez povolení vodoprávního úřadu. (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.)

Kontrolované požadavky navržené ČIŽP k ochraně
podzemních vod před znečišťováním některými
nebezpečnými látkami :

1. Při zacházení se závadnými látkami (tj. při skladování, manipulaci a
použití) nedošlo ke vniknutí do povrchových nebo podzemních vod
nebo k ohrožení jejich prostředí (§ 39 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.)
= je součástí (kontrolním bodem) klíčové povinnosti č. 2, je to prakticky
zjištěná shoda / neshoda s zákonným požadavkem, je to indikátor shody.
2. Byl zpracován havarijní plán pro případ havárie a byl schválen
příslušným vodoprávním úřadem (§ 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 254/2001
Sb.)

Tento kontrolovaný požadavek se netýká všech zemědělců, cituji:
§ 39 (2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito
látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má
uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:
vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen "havarijní
plán"); havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie
ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke
schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno
jeho vyhotovení,
provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy
uchovávat po dobu 5 let.

Doporučuji nekontrolovat při kontrolách C-C, ale jen při kontrolách národních
právních předpisů.



3. Pro skladování závadných látek je používáno jen takové zařízení, které
je vhodné i z hlediska ochrany vod (z hlediska technického zabezpečení nepropustná úprava, stavební zabezpečení proti úniku závadných látek) (§
39 odst. 4 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb.)
= je součástí (kontrolním bodem) klíčové povinnosti č. 2, nedoporučuji
kontrolovat při kontrolách C-C, ale jen při kontrolách národních právních
předpisů.



4. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro
skladování zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek nejméně
jednou za pět let, pokud nebyla technickou normou nebo výrobcem
stanovena lhůta kratší (§ 39 odst. 4 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb.) *
Je součástí (kontrolním bodem) klíčové povinnosti č. 2, nedoporučuji kontrolovat
při kontrolách C-C, ale jen při kontrolách národních právních předpisů.



5. Byl vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro
zjišťování úniku závadných látek (§ 39 odst. 4 písm. d) zák. č. 254/2001
Sb.) *
= je součástí (kontrolním bodem) klíčové povinnosti č. 2, nedoporučuji
kontrolovat při kontrolách C-C, ale jen při kontrolách národních právních
předpisů.
Jednání s MŽP a ČIŽP budou pokračovat.

SMR 3 (SR 86/278/EHS používání kalů
z čistíren odpadních vod (ÚKZÚZ)
Z původně navržených 11 kontrolovaných požadavků bylo na základě analýzy
směrnice a dvoustranných jednání se zástupci ÚKZÚZ vybráno pro C-C
následujících 5 požadavků:


Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů
na zemědělské půdě (§ 33 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 5 vyhl. č.
382/2001 Sb.)



Byl dodržen zákaz použití kalu (§ 33 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 2, 3
vyhl. č. 382/2001 Sb.)



Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha (§ 1 písm. c) vyhl. č. 382/2001 Sb.)



Upravené kaly byly použity na zemědělské půdě, pokud obsah rizikových látek a
prvků v nich nepřekračoval mezní hodnoty a jejich použití nemohlo vést ke vzniku
škody na zemědělské půdě nebo na pozemcích sousedících s dotčeným pozemkem,
popř. i v jeho širším okolí (§ 9 odst. 2, 3 zák. č. 156/1998 Sb., § 3 vyhl. č. 382/2001
Sb.)



Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na
zemědělské půdě? (§ 9 odst. 6 zák. č. 156/1998 Sb.).

SMR 4 (SR 91/676/EHS o ochraně vod před
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
(ÚKZÚZ).
Z původně navržených 19 kontrolovaných požadavků bylo na základě analýzy
směrnice a dvoustranných jednání se zástupci ÚKZÚZ vybráno pro C-C
následujících 7 požadavků:


Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období
zákazu hnojení (kontrola podle evidence používaných hnojiv,
statk.hnojiv a upravených kalů) (§ 6 odst. 1).



Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v
příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (§ 7 odst. 1).



Limit 170 kg N/ha/rok v průměru zemědělského podniku nebyl
překročen. (§8 odst. 1)

4.

Jímky kapacitně odpovídají minimálně čtyřměsíční produkci u
kejdy a tříměsíční produkci u močůvky (§ 9 odst. 1).

5.

Nebyly pěstovány širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice,
sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°,
které sousedí s povrchovými vodami nebo se od nich nacházejí
ve vzdálenosti menší než 25 m (§11 odst. 2).

6.

V blízkosti povrchových vod jsou udržovány ochranné
nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry (§ 12 a).

7.

Nedošlo ke hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou
vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlou do hloubky větší
než 8 cm (zákon o hnojivech)

SMR 5 (SR 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (ČIŽP).
Klíčové povinnosti zemědělského podniku:
1.
Seznámit se s příslušnou legislativou (zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nařízení vlády č. 132/2005 Sb., národní seznam evropsky významných
lokalit, sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 a 82/2008 Sb., o
zařazení/nezařazení evropsky významných lokalit do evropského seznamu).
2.

Seznámit se s vymezením zvlášť chráněných území a jejich ochranných pásem na
území zemědělského podniku a přijmout opatření k ochraně rostlina zvířat.

3.

Seznámit se s vymezením evropsky významných lokalit a důvody jejich vyhlášení
(předmětem ochrany) a přijmout opatření k ochraně rostlin a živočichů.

4.

Dodržovat ochranné podmínky ve zvlášť chráněných území (ZCHÚ), především národní
parky, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace.

5.

Dodržovat zásady obecné ochrany přírody (nepoškozovat stanoviště, rostliny a
živočichy, nevysazovat geograficky nepůvodní druhy, nepoužívat zakázané způsoby
lovu, odchytu a usmrcování živočichů včetně bezobratlých).

6.

Evropsky významné lokality (respektovat předběžnou ochranu, smluvní ochranu).

Návrh kontrolovaných požadavků od ČIŽP k
ochraně přírodních stanovišť :

1.

Poškození předmětu ochrany evropsky
významné lokality.

Nové návrhy MŽP a AOPK ČR k
ochraně přírodních stanovišť :
1.

V rámci obhospodařování TTP a orné půdy nebude jakkoli
zasahováno do příbřežní vegetace vodních toků a nádrží, např.
se jedná o zvyšování výměry pozemků kácením dřevin,
rozoráváním, vysekáváním litorálních pásem, zavážením
nevyužitou travní hmotou apod.

2.

Nebude docházet ke změnám kultur TTP na ornou půdu.

3.

Pokud má zemědělec vymezenou část půdního bloku v Trvale
podmáčené a rašelinné louky v LPIS, zdrží se jakýchkoli
činností, které by mohly vést k zásahu do přirozeného vodního
režimu.

SMR 6 až 8a Označování zvířat (SR 82/102/EHS,
NK č. 2629/97, NEPaR č.1760/2000, NR č. 21/2004)
Skot:
1.
Počet zvířat nikdy neoznačených
2.
Stájový registr je založen a veden
3.
počet zvířat nikdy neevidovaných v ÚE
4.
počet zvířat kterým nebyly vydány PLS
Ovce a kozy:
1.
Počet zvířat nikdy neoznačených
2.
Stájový registr je založen a veden
3.
Počet zvířat nikdy neevidovaných v ÚE
Prasata:
1.
Nemá zaregistrované hospodářství v ÚE
2.
Nevede registr prasat v hospodářství

Děkuji za pozornost.

