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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

1. Nezbytnost navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů   

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o stanovení podrobností ochrany 

kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, na základě nového zmocnění uvedeného v 

§ 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, které 

bylo vloženo do zákona novelou zákona (zákon č. 41/2015 Sb.).  

 

Předmětem této vyhlášky je stanovení preventivních hodnot obsahů rizikových prvků a 

rizikových látek a stanovení indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v zemědělské půdě a jejich vztahu k požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin nebo 

krmiv, k přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu se zemědělskou půdou a 

k produkční funkci zemědělské půdy. 

Dosavadní právní úprava daná vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobností  ochrany zemědělské půdy, neodpovídá současným znalostem vědy v oblasti 

posuzování kvality a degradace půdy. Kritéria pro posouzení kontaminace půd jsou zastaralá. 

Hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdách obsažené v dosavadní právní 

úpravě nestanoví správně mezní úroveň kontaminace půdy, která ještě nepředstavuje riziko 

ohrožení zdraví nebo života lidí a existenci živých organismů. Neposkytují proto správná 

kritéria pro výkon státní správy v souvislosti s ochranou životního prostředí.    

K významným rizikům kontaminace zemědělských půd dle studie1) zpracované pro 

Ministerstvo životního prostředí patří především zvýšená zátěž potravního řetězce, způsobená 

vstupem rizikových prvků a rizikových látek z půdy do rostlin transferovou cestou půda – 

rostlina (překročení limitních hodnot rizikových prvků a rizikových látek v rostlinné produkci 

pro krmivářské a potravinářské využití). V některých případech může překročení hodnot 

některých těchto prvků a látek vést k významné redukci růstu rostlin, významnému snížení 

výnosu zemědělských plodin. Nedostatečná ochrana povrchu půdy rostlinným pokryvem 

vyvolává na svažitějších pozemcích půdní erozi. Zvýšené obsahy těchto prvků a látek 

představují riziko přímého ohrožení zdraví, a to především osob, pohybujících se na 

zatíženém pozemku při zpracování půdy, kdy jsou tyto osoby vystaveny zvýšené prašnosti 

půdy a kdy dochází ke vstupu prvků a látek do organizmu cestou inhalační, dermální a orální. 

Toto riziko je aktuální především u As (což je karcinogen první kategorie) a perzistentních 

organických polutantů, s prokázanými toxickými vlastnostmi.  

V dosavadní právní úpravě jsou rizikové látky rozděleny do dvou skupin: potenciálně rizikové 

prvky a perzistentní organické polutanty (POPs). Jsou stanoveny limitní obsahy dvanácti 

potenciálně rizikových prvků s rozdělením dle zrnitostního složení půd (půdy lehké a půdy 
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ostatní). Seznam POPs vychází z tzv. Holandského seznamu, některé limitní hodnoty zcela 

neodpovídají obsahu POPs v zemědělských půdách na území České republiky1) (jejich 

hodnoty jsou nastaveny nízko oproti skutečnému stavu v našich zemědělských půdách). Např. 

koncentrace DDT a metabolitů v našich zemědělských půdách (u sledovaných případů) je 

oproti nastaveným limitům ve vyhlášce v řádu desítek procent vyšší.  

2. Soulad se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 

Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně zemědělského půdního 

fondu vycházející z jeho zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 22 odst. 1 písm. b) a c) 

zákona. 

Podle tohoto zmocnění má prováděcí právní předpis stanovit  

- preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek a indikačních hodnot 

obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě a jejich vztah 

k požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, k přímému ohrožení 

zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu se zemědělskou půdou a k produkční funkci 

zemědělské půdy a   

- postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v zemědělské půdě. 

Předložený návrh vyhlášky nejde svým obsahem nad rámec uvedeného zmocňovacího 

ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, návrh je v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky. 

3. Slučitelnost s předpisy Evropské unie a soulad s mezinárodními smlouvami 

Z aktů práva Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, vztahuje 

směrnice 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrhem vyhlášky jsou 

stanoveny hodnoty, při jejichž překročení je zakázáno používání produktů podle ustanovení § 

3 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a proto 

představuje návrh vyhlášky technický předpis ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) 

směrnice 2015/1535/EU. Z tohoto důvodu byl návrh vyhlášky notifikován (tříměsíční období 

pozastavení prací, po které nebylo možné právní předpis přijmout, skončilo dne 7. 3. 2016). 

Připomínky zaslala pouze Slovenská republika. Na připomínky předkladatel reagoval. 

Česká republika není vázána žádnou mezinárodní smlouvou, která by se vztahovala 

k předmětu úpravy této vyhlášky.   

4. Hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 

podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

                                                           
1) Vácha R., Sáňka M.: Podklady pro kvalitativní ochranu půdy a vypracování návrhu vyhlášky o stanovení 

preventivních a indikačních hodnot rizikových látek v půdě, Praha 2009, str. 3 – 4. 

2) Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu byla 

připravována v době, kdy ještě nebyly známy statistické údaje skutečného obsahu POPs v českých 

zemědělských půdách. 
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Dle závěrů hodnocení dopadů regulace vypracované k návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 334/1992 Sb. (zákon č. 41/2015 Sb.) vyplývá, že na potřebu zajištění řádného výkonu státní 

správy v předmětné oblasti (vznik nových kompetencí České inspekce životního prostředí) 

bude uvolňováno každý rok 6,9 mil. Kč (úhrada nákladů na pracovní úvazek, včetně nákladů 

na rozbory vzorků půd). Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopady na podnikatele ani 

sociální dopady.  

Nově nastavené limity mají pozitivní dopad na životní prostředí,  poskytují přesnější kritéria 

pro posuzování a řešení rizik vyplývajících z poškození půdy kontaminací. Představují 

významný krok k racionálnímu řešení ochrany kvality zemědělského půdního fondu, 

organismů vázaných na půdu. 

5. Soulad se zákazem diskriminace  

Navrhovaná právní úprava svým obsahem nikterak nenarušuje zákaz diskriminace. 

6.         Vztah k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předložený návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení mající dopad na oblast ochrany 

osobních údajů a soukromí.  

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Předložený návrh vyhlášky nezakládá žádná korupční rizika. Navíc ani za současné právní 

úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika identifikována. 

8. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky se nedotýká bezpečnosti ani otázek obrany státu 

9.         Rozhodování o provedení RIA 

RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení regulace (RIA) 

byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek (na rok 2015) s informací, že se RIA 

provést neukládá.  

 

Zvláštní část 

 
Část první 

 

K § 1 

Stanovují se preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě, tj. obsaženo 

v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce, a preventivní hodnoty rizikových látek v zemědělské 

půdě, tj. obsaženo v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce. V tabulce č. 1 přílohy č. 1 jsou 

definovány 2 hodnoty obsahu každého rizikového prvku v závislosti na půdním druhu, čímž 

je zohledněna mobilita prvků v půdě vázaná na chemické a mineralogické charakteristiky 

půdy (zejména pH, redox potenciál, kationtová výměnná kapacita, kvantita a kvalita 

organické hmoty, oxidů a jílových minerálů, stupeň provzdušnění půdy a mikrobiální 

aktivita). 
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Stanovují se indikační hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské 

půdě v příloze č. 2 k vyhlášce.  Tabulka č. 1 je ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti potravin 

nebo krmiv, tabulka č. 2 ve vazbě na ohrožení růstu rostlin a produkční funkce zemědělské 

půdy, tabulka č. 3 a 4 ve vztahu k ohrožení zdraví lidí a zvířat.  

K § 2 

Pro objektivitu posuzování je nutné aplikovat jednotný postup. Proto je nutné při zjišťování 

obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě stanovit závazně analytické 

postupy pro toto zjišťování a též postupy pro odběr vzorků zemědělské půdy (vše v příloze č. 

3 k vyhlášce). Definování postupu odebírání půdních vzorků (příloha č. 4 k vyhlášce) je 

nezbytné z pohledu garance jednotného metodického přístupu v rámci zjišťování obsahů 

rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě. 

Stanoví se též závazný postup pro hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v půdě, též pro objektivitu a potřebu jednotného postupu. Zjištěné obsahy rizikových prvků a 

rizikových látek v zemědělské půdě se porovnají s preventivními a indikačními hodnotami 

stanovenými  touto vyhláškou v příloze č. 1 a 2.  

Definování postupu odebírání půdních vzorků je nezbytné z pohledu garance jednotného 

metodického přístupu v rámci zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v zemědělské půdě. 

Část druhá 

 

K § 3 
V důsledku zavedení nové právní úpravy je třeba zrušit dosavadní právní úpravu, která je 

obsažena v dosud platné vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se stanovují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu.  

 

Část třetí 

K § 4 
Účinnost vyhlášky se stanoví ke dni 1. května 2016. Účinnost je takto stanovena jednak 

z důvodu požadavku notifikace návrhu vyhlášky, jednak z důvodu organizačního a 

personálního zajištění agendy v ochraně kvality zemědělské půdy Českou inspekcí životního 

prostředí. 
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