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IV. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

 

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 

 

Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu, popřípadě elektronické pošty, dne 21. září 2015, s termínem 

dodání stanovisek do 13. října 2015.  

 

Vyhodnocení  meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Ustanovení Připomínka Vyhodnocení 

Ministerstvo 

financí 

Obecně Doporučujeme návrh rozdělit na dvě samostatné vyhlášky  

– vyhlášku o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a 

novelu vyhlášky č. 13/1994 Sb. Navržený legislativní postup zbytečně 

komplikuje systematiku vyhlášky a měl by být dle čl. 28 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády zcela výjimečný.  

 

 K § 3 S ohledem na čl. 59 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je třeba zrušení 

přílohy uvést v samostatném bodu novely. 
 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 1 

 

Text ustanovení doporučujeme terminologicky provázat se zmocňovacím 

ustanovením v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu, kde je blíže 

popsáno, o jaké preventivní a indikační hodnoty se má jednat. 

 

 K § 3 

 

Formulaci tohoto ustanovení, v němž je navrhována jediná změna 

předmětné vyhlášky, doporučujeme uvést do souladu s čl. 55 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády.  

 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

K návrhu 

vyhlášky  

1) K Příloze č. 1 

 Žádáme ve vysvětlivce 1) k tabulce uvést, na základě jakých skutečností 

resp. údajů budou půdy hodnoceny jako geogenně anomální.  

Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

Vysvětlivka nemůže suplovat 

normativní text. Pokud by toto mělo 
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, tabulka č. 1: být řešeno, muselo by to být 

v normativním textu a ve shodě se 

zmocněním k vyhlášce.   

V praxi se tak děje na základě 

znaleckého posudku. Je však třeba 

doplnit vztah k právní úpravě 

sedimentů, proto vysvětlivka 1) 

bude znít: „Hodnoty se netýkají půd 

geogenně anomálních, na které mají 

být použity sedimenty podle 

právních předpisů o používání 

sedimentů na zemědělské půdě.“. 

 2) K Příloze č. 1, 

tabulce č. 2  

 

 Žádáme odstranit odkaz na poznámku pod čarou „4)“ u položek „HCB“ a 

„Uhlovodíky C10 - C40“, jelikož tento odkaz na poznámku pod čarou se 

k těmto položkám nevztahuje 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Odkaz na poznámku pod čarou č.4 

bude odstraněn. 

 

   Stanovení všech látek vyjmenovaných v tabulce ve všech odebraných 

vzorcích bude značně finančně náročné. Alespoň  u některých látek 

(např. u PCDD/F a C10-C40) by bylo vhodné ponechat odborníkům 

možnost volby s tím, že by se některé látky posuzovaly jen při podezření 

z kontaminace. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Vysvětlivka č. 4) bude znít: 

„4) se sledují při důvodném 

podezření z jejich výskytu (např. 

předchozí znečištění půdy 

z výroby).“. 

   Žádáme vysvětlivku 4) k tabulce doplnit o způsob výpočtu, aby nedošlo 

k použití chybného postupu. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

I-TEQ je standardní a definovaný 

postup. 

 3) K příloze č. 2 

 
 Použití extrakce 1M dusičnanem amonným bylo aktuální přibližně před 

deseti lety. V současné době se pro stanovení přístupné frakce používá 

extrakce 0,43M HNO3, která je podstatně rychlejší, levnější a méně 

náročná z hlediska environmentální zátěže. Tato metoda je již normovaná 

(ve fázi DIS resp. FDIS). Při použití 0,43M HNO3 by bylo možné použít 

tuto extrakci pro mnohem větší počet půd. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Hodnoty transferu RP z půdy do 

rostlin byly experimentálně 

stanoveny pro výluh 1M NH4NO3 

(již před více než 10-ti lety). Tento 

výluh, který je normovaný, se stále 

používá, jeho nahrazení 

modernějším postupem by 

vyžadovalo provést celou 

dlouhodobou a nákladnou 
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experimentální činnost znovu. 

Pouhý přepočet mezi oběma výluhy 

bude velmi nepřesný, závislost není 

zcela jistě lineární. 

 4) K Příloze č. 2, 

tabulka č. 1 

 

 Žádáme v popisku k tabulce 1 horní index „mg.kg -1“  nahradit horním 

indexem „mg.kg-1“  

Zásadní připomínka 

Akceptováno.  

 

 

   Žádáme u rizikového prvku „Cd“ za slova „středně těžké“ vložit slova „a 

běžné“. 

Odůvodnění: 

Dosavadní text dostatečně nevystihoval, o jaké půdy se jedná. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno částečně 

Akceptováno částečně.  

Limity Cd jsou určeny na základě 

studií pro půdy běžné a lehké, a to 

platí pro obě hodnoty, jak  

preventivní tak indikační. Limity Cd 

nebyly stanoveny pro jiné půdy. 

Proto ve vysvětlivkách nemohou být 

uvedeny půdy středně těžké, které 

nejsou identické s půdami běžnými, 

budou tam pouze půdy běžné a 

lehké. 

  Žádáme u indikační hodnoty pro rizikový prvek „As“ uvést indikační 

hodnotu po extrakci lučavkou královskou. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  

Indikační hodnota po extrakci 

lučavkou královskou bude pro As 

doplněna hodnotou 40mg/kg 

   Požadujeme za první větu ve vysvětlivce 1) k tabulce vložit větu novou 

ve znění „Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité        a jílovité 

půdy, které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd s 

normální variabilitou prvků, s normálním půdním vývojem v různých 

geomorfologických podmínkách, včetně půd na karbonátových 

horninách.“. 

Odůvodnění: 

Dosavadní text dostatečně nevystihoval, o jaké půdy se jedná. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  

Ve vysvětlivce budou uvedeny 

běžné půdy (akceptován text MZe). 

 5) K Příloze č. 2, 

tabulka č. 1 a č. 

2 

 Žádáme zrušit členění hodnocení podle pH pro Cd a Ni pro extrakci 

lučavkou královskou, které je velmi problematické vzhledem            k 

povolené toleranci měření (0,2 jednotek pH) a požadujeme ponechat 

Akceptováno částečně  

Závislost mobility Cd, Ni na 

hodnotě pH je výrazná, ponechání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9295YND)



 

4 

 pouze horní limit, při jehož překročení bude provedena extrakce slabým 

extrakčním činidlem, které jednoznačně prokáže míru rizika. 

Zásadní připomínka 

pouhé horní hranice by znamenalo 

výrazné uvolnění limitů s možností 

znehodnocení rostlinné produkce. 

V tabulce bude upraveno pro dva 

stupně rozmezí pH. 5 -6.5 limit 

1,5mg/kg a nad 6,5 – 2mg/kg. 

 6) K Příloze č. 2, 

tabulce č. 4 

 

 Požadujeme v označení tabulky za slova „Indikační hodnota“ vložit slova 

„- extrakce lučavkou královskou“  

 Požadujeme ve vysvětlivce 4) k tabulce uvést způsob výpočtu, aby 

nedošlo k použití chybného postupu. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Organické cizorodé látky se 

extrahují jinými rozpouštědly než, je 

lučavka královská, které jsou pro 

jednotlivé laboratorní postupy 

uvedeny v normách ČSN. 

 7) K Příloze č. 3 

 
 Požadujeme slova „Analýza půd II – ÚKZÚZ1) – NRL2)“ nahradit slovy 

„Analýza půd – ÚKZÚZ1) – NRL2)“ a slova „JPP (2011)3)“ nahradit slovy  

„JPP3)“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 

   Požadujeme ve vysvětlivce 3) k tabulce nahradit slova „Jiří Zbíral     a 

kol. Jednotné pracovní postupy – Analýza půd II 3. vydání, rozšířené a 

přepracované. ÚKZÚZ Brno, 2011; (kapitoly 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.6; 

3.3.7; 3.3.11; 3.4.1; 3.5.1; 3.5.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8)“ slovy „Jiří Zbíral 

a kol. Jednotné pracovní postupy – Analýza půd, ÚKZÚZ Brno (postupy 

30350.1; 30400.1; 30410.1; 30450.1; 30460.1; 30500.1; 30600.1; 

30620.1; 30630.1; 30660.1; 30670.1; 30680.1; 30690.1; 30720.1).“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 8) K Příloze č. 4  

 
 Způsob odběru vzorků neboli vzorkování se vždy řídí cílem/účelem 

vzorkování. To znamená, že jak rozložení vzorků na lokalitě, tak jejich 

počet, druh a velikost (včetně stanovovaných parametrů) jsou proměnlivé 

a závisí právě na účelu vzorkování. Asi nejzásadnější věc je, zda se 

vzorkuje za účelem zjištění prostorové distribuce znečištění nebo zjištění 

„průměrného“ stavu lokality. V prvním případě bude nejvhodnější použít 

pro vzorkování pravidelnou síť            a odebírat bodové nebo klustrové 

vzorky. Pro zjištění „průměrné“ hladiny obsahů prvků a látek postačí 

odebírat směsné vzorky. Podrobně se vzorkováním zabývají ISO normy 

10381-1 - 8. 

 Žádáme navrhované znění přílohy nahradit zněním následujícím:  

Akceptováno částečně 

I.Plán odběru vzorků 

Značení jednotlivých bodů bude 

numerické. V bodě 2) vzorkovací 

schéma bude rozděleno na podbod 

a) základní vzorkovací schéma 

(počet a rozmístění vzorků 

v zájmovém území) 

b) vzorkovací schéma na odběrové 

lokalitě (počet a rozmístění 

individuálních vzorků pro směsný 
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

Postup odběru vzorků 

1. Plán odběru vzorků 

Před odběrem vzorků musí být sestaven plán odběru vzorků, který obsahuje 

a) účel odběru vzorků, 

b) vzorkovací schéma  

c) typ odběrového zařízení a technika vzorkování, 

d) hloubku odběru, 

e) hmotnost směsného vzorku, 

f) počet individuálních odběrů (5 – 30 vpichů dle použitého zařízení - 

sondýrky) na jeden směsný vzorek, 

g) čas, popřípadě periodu vzorkování, 

h)  úpravu (kvartováním směsného vzorku), balení, uchovávání, 

přepravu a předání vzorku do laboratoře,   

i) rozsah požadovaných analýz a 

j) dokumentaci  

k) popis průběhu odběru vzorků. 

 

2. Účel odběru vzorků 

Z přesné definice účelu neboli cíle odběru vzorků se vychází při návrhu 

schématu vzorkování. 

3. Vzorkovací schéma 

Vytvoření vzorkovacího schéma má dvě základní části: 

a) základní vzorkovací schéma (počet a rozmístění vzorků v zájmovém 

území), 

b) vzorkovací schéma na odběrové lokalitě (počet a rozmístění individuálních 

vzorků pro směsný vzorek). 

Podle definovaného účelu vzorkování je navrženo základní vzorkovací 

schéma. Pro odhad plošné distribuce znečištění se navrhne pravidelná 

(pravoúhlá, kruhová) odběrová sít (bodové vzorky), pro odhad průměrné 

hladiny obsahů prvků a látek se z vytyčeného území odebírají směsné vzorky 

vzorek) 

v bodě 8) úpravu  (kvartováním 

směsného vzorku) a balení  vzorků 

(oddělení kontrolního vzorku), 

v bodě 9) popis, přepravu a uložení 

vzorků, v bodě 11) dokumentaci 

(protokolární záznam o odběru) 

II. Stanovení počtu vzorků 

Vzorky se odebírají jako porušené, 

směsné vzorky. Minimální počty 

směsných vzorků na plochu jsou 

stanoveny v tabulce č. 1. Skutečný 

počet vzorků je stanoven tak, aby 

byla zajištěna reprezentativnost 

výsledků s ohledem na 

předpokládanou míru rizika, úroveň 

a variabilitu kontaminace a způsob 

vyhodnocení výsledků.  

Změní se odkaz na vysvětlivku 

v tabulce, horní index 1)  patří do 

nadpisu tabulky pro Počet směsných 

vzorků.  
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za použití schémat X, W, V.  

4. Stanovení počtu vzorků 

Minimální počet směsných vzorků se stanoví na základě velikosti sledované 

plochy a jejich rozložení na lokalitě.  Skutečný počet vzorků je stanoven tak, 

aby byla zajištěna reprezentativnost výsledků s ohledem na předpokládanou 

míru rizika, úroveň a variabilitu kontaminace a způsob vyhodnocení 

výsledků. Lze odebrat jeden nebo více referenčních vzorků mimo sledovanou 

plochu, pokud budou nezbytné ke zjištění původce znečištění nebo zachycení 

stavu pozadí.  

5. Počet odběrů u směsných vzorků 

Jeden směsný vzorek se skládá minimálně z 5 odběrů.  

6. Typ odběrového zařízení a technika vzorkování 

Jako odběrového zařízení může být použito sondovací tyče, půdního vrtáku 

nebo lopatky. Použité odběrové zařízení nesmí způsobit druhotnou 

kontaminaci vzorku.  

7. Hloubka odběru 

Při odběru se postihne rovnoměrně celý odebíraný horizont, popř. jeho část   

v závislosti na stanoveném účelu vzorkování. 

Hloubka odběru směsných vzorků v závislosti na druhu pozemku je 

stanovena v tabulce č. 2. Hloubku odběru lze v závislosti na účelu vzorkování 

upravit. 

Tabulka č. 2 

 Hloubka odběru vzorků půd v závislosti na druhu pozemku 

Druh pozemku Hloubka odběru 

Orná půda na hloubku ornice, nejhlouběji však do hloubky 30 cm 

Zahrady, ovocné sady a vinice 0 - 30 cm 

Trvalé travní porosty 0 - 15 cm (drnová vrstva půdy se odstraní) 

Chmelnice 0 - 40 cm (vrchní deseticentimetrová vrstva půdy se odstraní) 
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8. Hmotnost vzorku 

Jeden čerstvý směsný vzorek musí mít hmotnost minimálně 0,5 kg. 

9. Čas, popřípadě perioda vzorkování 

 

Vzorky jsou odebrány jednorázově. V případě potřeby lze vzorkování ve 

stanoveném termínu zopakovat. 

10. Úprava, balení, uchovávání, přeprava a předání vzorku do laboratoře 

 

Z odebraného vzorku se odstraní skelet, zbytky rostlin a živočichů, popř. 

další nepatřičné části. Na požadovanou velikost se upraví kvartováním. 

Pokud jsou odebírány vzorky pouze ke stanovení rizikových prvků, ukládají 

se do papírových nebo PE sáčků. Pro stanovení rizikových látek se ukládají 

do čisté skleněné nádoby s těsnícím uzávěrem. Tyto vzorky se přepravují    a 

skladují chlazené při teplotě 4oC.  

Vzorky se předávají do laboratoře v nejkratším možném termínu, buď          

v původním stavu, nebo vysušené na vzduchu, popř. i rozmělněné a prosáté 

na 2mm sítě. Úprava vzorku pro laboratoř závisí na rozsahu požadovaných 

analýz. 

11.  Dokumentace 

Vzorky se předávají vždy s předávacím protokolem. V protokolu musí být 

zaznamenány všechny fáze nakládání se vzorkem. Protokol musí obsahovat 

minimálně následující údaje: 

a) Číslo vzorku 

b) Údaje o odběru 

1. Datum odběru 

2. Popis místa odběru - plánek, 

fotodokumentace 

3. Souřadnice 

4. Popis vzorku (porušený x neporušený, 

balení) 

5. Hloubka odběru 
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6. Počasí při odběru 

c) Způsob transportu a uložení vzorku 

d) Jméno a podpis osoby provádějící odběr 

e) Potvrzení o převzetí vzorku laboratoří (jméno, datum, podpis). 

Všechny odchylky od Plánu vzorkování musí být zaznamenány do 

protokolu.  

Součástí dokumentace je také Plán vzorkování.“. 

Zásadní připomínka 

  Pokud bude zachována tabulka č. 1. žádáme odstranit nesrovnalosti u 

velikosti šetřené plochy.  

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Velikost šetřené plochy je stanovena 

správně. 

 9) K Příloze č. 1, 

tabulka č. 1 

Žádáme nahradit desetinnou tečku desetinnou čárkou.  

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

  

1. K návrhu 

vyhlášky – 

k části první -  § 

1 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné zmocňovací ustanovení § 22 odst. 1 

písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu upravuje, že 

vyhláška stanoví preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových 

látek a indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek v 

zemědělské půdě, doporučujeme v navrhovaném textu za slova „preventivní 

hodnoty“ vložit slova „obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v zemědělské půdě“ a dále za slova „indikační hodnoty“ vložit slova 

„obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě“. 

Akceptováno  

 2. K návrhu 

vyhlášky – 

k části první - § 

2 odst. 1 

V navrhovaném textu doporučujeme za slova „v příloze č. 3“ vložit slova „k 

této vyhlášce“ a dále za slova „v příloze č. 4“ vložit slova „k této vyhlášce“. 
Akceptováno 

 3. K návrhu 

vyhlášky – 

k části druhé 

Navrhovanou změnu vyhlášky doporučujeme rozdělit do dvou novelizačních 

bodů. Obsahem jednoho novelizačního bodu by bylo zrušení § 2 a obsahem 

druhého novelizačního bodu by bylo zrušení příloh č. 1 a 2 dané vyhlášky. 

Akceptováno 

 4. K předkládací 

zprávě  

 

V prvním odstavci předkládací zprávy je uveden nesprávný název vyhlášky 

č. 13/1994 Sb. Z tohoto důvodu doporučujeme v citovaném názvu vyhlášky 

zrušit slovo „kvality“. 

Akceptováno 

  5. Návrh vyhlášky by mohl být kvalifikován jako technický právní 

předpis ve smyslu směrnice EP a Rady 98/34/ES, o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů 

 Akceptováno  
Návrh vyhlášky byl notifikován 

(tříměsíční období pozastavení 
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pro služby informační společnosti, a jako takový by měl být oznámen 

Evropské komisi (viz stanovení indikačních hodnot obsahu rizikových prvků 

a látek v zemědělské půdě ve vztahu k požadavkům na zdravotní 

nezávadnost potravin nebo krmiv).  

 

Zároveň by dle čl. 38 odst. 7 Legislativních pravidel vlády mělo být 

ustanovení obsahující informaci o oznámení návrhu nařízení Evropské 

komisi vtěleno do závěrečného ustanovení návrhu. 

 

Doporučujeme uvedenou problematiku konzultovat s ÚNMZ, jež je 

kontaktním místem pro provádění směrnice 98/34 ES.  

prací, po které nebylo možné právní 

předpis přijmout, skončilo dne 7. 3. 

2016). Připomínky zaslala pouze 

Slovenská republika. Na 

připomínky předkladatel 

reagoval. 

Ministerstvo 

dopravy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

  Bez připomínek  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury 

K části druhé – 

změna vyhlášky 

č. 13/1994 Sb. 

 

Doporučujeme tuto část uvést do souladu s čl. 59 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, podle kterého je nutné v případě zrušení přílohy či příloh 

k právnímu předpisu uvést toto zrušení výslovně v samostatném bodu či 

samostatných bodech novely právního předpisu.  

 

Úřad vlády ČR – 

odbor 

kompatibility 

Po stránce 

formální 

 

Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 

vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

K odůvodnění návrhu, části 3. 

Je nutné doplnit příslušnou část odůvodnění o směrnici 2015/1535/EU ze 

Akceptováno 
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dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (viz 

připomínka dále). 

 Po stránce 

materiální 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

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

informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti. 
 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K notifikační povinnosti: 

Jelikož 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, představuje návrh vyhlášky 

technický předpis ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 

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

oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti a bude nutné jej podle této unijní úpravy notifikovat. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Návrh vyhlášky byl 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. 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

 Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

 Bez připomínek  

Český statistický 

úřad 

 Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 Bez připomínek  

Úřad na ochranu 

hospodářské 

soutěže 

 Bez připomínek  

Karlovarský kraj    
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Akademie věd ČR  Bez připomínek  

Plzeňský kraj  Bez připomínek  

Ústecký kraj  Bez připomínek  

Hl. m. Praha  Úvodní věta navrhované novely, kterou obsahuje § 3, je formulována podle 

čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „Legislativní 

pravidla“).  

Následující text je proto třeba formulovat v souladu s čl. 55 odst. 1 

Legislativních pravidel a zrušuje-li se příloha k právnímu předpisu i 

s přihlédnutím k čl. 59 odst. 1 Legislativních pravidel, tj. každou jednotlivou 

změnu ustanovení právního předpisu uvést v samostatném bodu novely. 

 

Středočeský kraj  Bez připomínek  

Jihočeský kraj  Bez připomínek  

Liberecký kraj  Bez připomínek  

Královehradecký 

kraj 

 Bez připomínek  

Pardubický kraj  Připomínky nedodány  

Kraj Vysočina  Bez připomínek  

Jihomoravský 

kraj 

 Bez připomínek  

Zlínský kraj Část druhá - 

změna vyhlášky 

č. 13/1994, 

kterou se 

upravují některé 

podrobnosti 

ochrany 

zemědělského 

půdního fondu 

K § 3 - 

navrhujeme 

upravit a doplnit 

text ustanovení § 

3 takto: 

 

 

„Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, se mění takto: 

1. § 2 včetně přílohy č. 1 vyhlášky se zrušuje. 

2. § 2 včetně přílohy č. 2 vyhlášky se zrušuje. 

3. V § 14 odst. 2 se slova „pověřené obecní úřady“ nahrazují slovy 

„obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.  

4. V § 15 se odst. 3 zrušuje. 

Dosavadní odst. 4 a 5 se označují jako odst. 3 a 4.  

5. V § 10 odst. 4 se zrušují písm. a) až f.)  

 

 

Odůvodnění:  

 

Navrhujeme upravit znění § 3 tak, aby novelizovaná vyhláška č. 13/1994 Sb. 

korespondovala s platným zněním zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

Vysvětleno 

Obsahově zbytek vyhlášky bude 

nahrazen jinou vyhláškou v nejbližší 

době, a proto se vyhláška č. 13/1994 

Sb. již nenovelizuje.  

 

Návrh vyhlášky, kterou bude zbylá 

část vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

nahrazena (a tuto část požadujete 

novelizovat) je v současné době 

v meziresortním připomínkovém 

řízení. Proto není možné tímto 

návrhem vyhlášku upravovat v části, 

která je řešena jiným návrhem 

v probíhajícím legislativním procesu 

(jedná se o návrh, který je 
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zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Navržené znění 

by mělo odstranit rozpory mezi platnou právní úpravou a terminologií 

obsaženou v zákoně č. 334/1992 Sb., jelikož se jedná o odstranění formálně 

právních vad prováděcí vyhlášky k zákonu, které podle našeho názoru činí 

v praxi problémy a považujeme za nežádoucí odkládat jejich odstranění tak, 

že zpracovatel novely v důvodové zprávě zkonstatuje, že novelou řeší jen 

určitou konkrétní problematiku a další změny budou řešeny v následující 

novele vyhlášky. Pověřené obecní úřady po novelizaci zák. č. 334/1992 Sb. 

již nevykonávají žádné pravomoci na úseku ochrany ZPF, proto by 

v předloženém návrhu novely vyhlášky neměly být uváděny. V § 15 odst. 3 

se uvádí, že základní sazba odvodů může být snížena podle části C 

sazebníku odvodů uvedené v Příloze zák. č. 334/1992 Sb., avšak zmíněná 

část C sazebníku odvodů byla v novelizovaném znění zák. č. 334/1992 Sb. 

zrušena a není tedy podle čeho základní sazbu odvodů snižovat.  S drobnými 

odlišnostmi je taxativní výčet výjimek uvedených v § 10 odst. 4 písm. a) až 

f) vyhlášky v současné době obsažen v § 8 odst. 1) písm. a) zák. č. 334/1992 

Sb. 

Zásadní připomínka 

dohledatlený v elektronické 

knihovně vlády ČR pod čj. 

předkladatele 29587/ENV/15).   

 

Olomoucký kraj  Bez připomínek  

Moravskoslezský 

kraj 

 Bez připomínek  

Úřad pro 

zastupování státu 

ve věcech 

majetkových 

 Bez připomínek  

Nejvyšší správní 

soud 

 Bez připomínek  

Správa státních 

hmotných rezerv 

 Bez připomínek  

Český 

telekomunikační 

úřad 

 Bez připomínek  

Česká národní 

banka 

 Bez připomínek  

Konfederace  Bez připomínek  
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umění a kultury 

Státní fond 

životního 

prostředí 

 Bez připomínek  

Svaz měst a obcí 

České republiky 

 Připomínky nedodány  

Asociace 

samostatných 

odborů 

 Bez připomínek  

Konfederace 

zaměstnavatelskýc

h a 

podnikatelských 

svazů ČR 

 

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 

/dále jen KZPS ČR/ si k předmětnému návrhu vyžádala prostřednictvím 

Zemědělského svazu České republiky vyjádření několika významných 

zemědělských podniků a z těchto důvodů toto stanovisko  KZPS ČR vychází 

z poznatků reprezentativního vzorku zemědělských podniků hospodařících 

na zemědělské půdě. 

 

KZPS ČR na základě výše uvedeného poukazuje na nastavené limity obsahů 

rizikových  látek, kdy je třeba zabránit tomu, aby nové limity byly reálné, 

tzn. aby nebyly "tvrdší", než je současný stav. Aby zohledňovaly stav 

současný a postupně docházelo ke zlepšování. Pokud by limity byly pro 

zemědělské podniky nesplnitelné, mohlo by dojít k tomu, že by naše 

potraviny mohly být prohlášeny za nepoživatelné. Dále má KZPS ČR 

výhrady proti tomu, aby tuto problematiku zajišťovala Česká inspekce 

životního prostředí, neboť jako logičtější se jeví svěření do kompetence 

ÚKZÚZ, který zajišťuje pravidelné agrochemické zkoušení půd, má 

metodiku a zkušenosti s odběrem půdních vzorků, má na to vybavení 

laboratoří a má i zkušený personál. Toto řešení lze považovat za jednodušší, 

levnější a přesnější. 

Vysvětleno 

Nastavené limity jsou reálné a není 

důvodu k obavám, které KZPS 

vyslovuje. Limity byly 

konzultovány, jak se zemědělskými 

odborníky a chemiky z ÚKZÚZ, tak 

se zdravotníky ze SZÚ.   

 K příloze č. 1 K příloze č. 1 k návrhu vyhlášky, tabulka 1 Preventivní hodnoty obsahů 

rizikových prvků po extrakci lučavkou královskou je třeba uvést, že se 

přitvrdily neúměrně a paušálně na hodnoty vyhlášek, kde se používají jako 

kritérium vhodnosti aplikace kontaminovaných látek, tj. vyhlášky pro 

použití kalů ČOV a vyhlášky pro použití sedimentů, kde musí být hodnocení 

přísnější, aby nedošlo k zavlečení dalších rizik do půdy.  Předkládaná 

vyhláška je vyhláškou, která má hodnotit půdy jako takové. V ní došlo ke 

Vysvětleno  

Preventivní hodnoty RP byly 

odvozeny od jejích reálných 

pozaďových hodnot v půdách ČR, 

výpočty a interpretace musí být pro 

všechny prvky stejné. Rozdíly 

v toxickém či biogenním působení 
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zpřísnění 2 postupy: (1) Kategorie přísnější pro lehké půdy byla rozšířena o 

půdy s částicemi do 0,01 mm z původního obsahu do 10 % na nový obsah až 

do 20 % = větší rozloha pro nejpřísnější limity, (2) zpřísnění limitů v 

kategoriích lehké a běžné půdy. Proto v ní navržené přísné limity uvedou 

mnohé půdy v ČR jako půdy překračující preventivní hodnotu, aniž by byly 

kontaminované. Např. časté fluvizemě nesplní preventivní hodnoty obsahu 

Zn, aniž by byly kontaminovány. 

K rizikovým prvkům je přistupováno paušálně, byť některé jsou pro půdu 

potřebné pro biogenní charakter, jako tomu je právě u mikrobiogenního Zn, 

podobně Cu a případně Co. Pokud je společenskou objednávkou stanovena 

větší přísnost, pak by se neměla dotýkat biogenních prvků. Na jedné straně 

je budeme v půdě limitovat a na straně druhé je však budeme do půdy, 

rostlin, krmiv a potravin dodávat hnojivy, minerálními doplňky krmiv a 

stravy za účelem dosažení optimálního výživného stavu organismů, tento 

postup se nejeví jako racionální.  Rovněž uvedený návrh pro zemědělské 

půdy u některých ukazatelů převyšuje normativy stanovené a používané pro 

sady: As = 30, Cr = 100, Hg = 0,6 a Pb = 100 mg/kg sušiny. 

 

Z výše uvedených důvodů KZPS ČR navrhuje minimálně u biogenních 

prvků kategoricky ponechat limity z původní vyhlášky, tj. Zn = 200 a 130, 

Cu = 100 a 60 mg/kg sušiny pro běžné a lehké půdy. Případně zvážit 

ponechání i původního limitu pro Co = 50 a 25 mg/kg sušiny pro běžné a 

lehké půdy. V případě obsahu As ponechat původní hodnotu 30 mg/kg 

sušiny pro běžné půdy do té doby, než bude vyhodnocen plošný monitoring 

geogenně neanomálních půd. Nové kritérium pro vyčlenění lehkých půd s 

částicemi do 0,01 mm do 20 % se akceptuje. 

jsou zohledněny u vyššího stupně 

limitů, tedy limitů indikačních. 

Sledování rizikových látek 

prostřednictvím vstupů do půd je 

dnes standardně zajištěno 

prostřednictvím příslušných 

právních norem (např. vyhláška č. 

382/2001 Sb., o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské 

půdě, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské 

půdě ad.). Vzhledem k faktu, že na 

půdy působí celá řada dalších vlivů 

(emise, imise apod., ale i nezákonné 

aplikace některých materiálů do 

zemědělských půd), je nutné 

sledovat obsahy RL přímo v půdách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Další připomínka KZPS ČR vychází z vyjádření zemědělských podniků 

z Kraje Vysočina, kdy nesouhlasí s možností zákonem uložit změnu kultury 

na základě domněnky o erozním ohrožení. Maximálně na základě 

porušování řešeném životním prostředím lze stanovit přísnější a šetrnější 

způsoby obhospodařování  s případným vyloučením některých plodin. 

Změnu kultury lze řešit pouze s vlastníkem pozemku a stanovit jeho 

dlouhodobou ekonomickou újmu. Jedná se o zásah do vlastnických práv 

občanů. Sledování rizikových látek sledovat v přípravcích určených na 

ochranu  a hnojení. 

Vysvětleno 

Připomínka se netýká předmětu 

navrhované vyhlášky. 

 

Ze zákona nebude možno ukládat 

opatření k nápravě k odstranění 

závadného stavu spočívajícím v 

erozním ohrožení. Způsob nápravy 

při erozním ohrožení volí původce 
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Z připomínky zemědělského podniku hospodařícího v  povodí  vodního díla 

Švihov vyplývá obava z masivního tlaku na zatravňování. Bez souhlasu 

vlastníka pozemku nelze natrvalo změnit v KN kulturu ani v případě, že se 

na orné půdě nachází v současnosti  travní porost 

K předloženému návrhu lze ještě doplnit,  že by bylo vhodné, aby  všechny 

"Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při..." braly v 

potaz existenci a zachování funkčních již vybudovaných melioračních a 

zavlažovacích zařízení (viz jako např. v § 3/bod1/e, na str. 2 úplné 

vyhlášky), aby jejich poškozením nemohlo dojít k poškození půdního fondu. 

Nad rámec předloženého legislativního návrhu je třeba poukázat na 

skutečnost, že toto mnohdy neřeší ani zpracovatelé návrhů komplexních 

pozemkových úprav.  

závadného stavu sám – podle 

prováděcího právního předpisu (viz 

§ 3c odst. 1 a odst. 2 poslední věta). 

Tento prováděcí právní předpis 

ministerstvo teprve připravuje. 

 

ALS Czech 

Republic- 

(analytická 

laboratoř) 

 

Příloha č. 1, 

tabulka č. 2 

 

- parametr HCB a parametr uhlovodíky C 10 - C 40 + vysvětlivka 4) 

– je skutečně záměr mít vysvětlivku 4) u parametru HCB a u parametru 

uhlovodíky C 10 - C 40? Nejedná se jen o tiskovou chybu? 

Doporučujeme vysvětlivku 4) u parametrů HCB a uhlovodíky C 10 

- C 40 odstranit 

Akceptováno 

Poznámka č. 4 bude upravena – viz 

vyhodnocení totožné připomínky 

MZe. 

 

 

 

 
- parametr HCH – Pokud se jedná o sumu izomerů α-HCH, β-HCB, γ-

HCB neměla by být preventivní hodnota 0,03 mg/kg suš.? Nemyslí se 

hodnota 0,01 mg/kg suš. pro jednotlivé izomery? Doporučujeme u 

parametru HCB změnit preventivní hodnotu na 0,03 mg/kg suš. nebo 

uvést, že se hodnota vztahuje na jednotlivé izomery: HCH (jednotlivé 

izomery: α-HCH, β-HCB, γ-HCB) 

Vysvětleno 

Nikoli - preventivní limit 10 

mikrogramů/kg byl stanoven pro 

součet izomerů α-HCH, β-HCB, γ-

HCB  

 

  
- parametr PCDD/F – je preventivní hodnota 1 ng/kg dosažitelná? 

Laboratoř ALS Czech Republic je jedna z mála laboratoří v ČR, která má 

více jak deset let zkušenosti s analýzou PCDD/F v zemině, proto se nám zdá 

navržená preventivní hodnota 1 ng/kg parametru I-TEQ PCDD/F zbytečně 

nízká. Domníváme se, že postačující limit by mohl být minimálně 10 x 

vyšší. Důvodem je to, že sedimenty řek, rybníků, mnohé zemědělské 

zeminy, nemluvě o kompostech tuto hodnotu běžně překračují.  

Dalším důvodem ke zvýšení navržené preventivní hodnoty je fakt, že pro 

porovnání analytického výsledku s tak nízkou hodnotou by musela laboratoř 

dosahovat limitu stanovitelnosti několikrát nižšího než je diskutovaná 

Akceptováno částečně 

Preventivní hodnota PCDD/F byla 

stanovena na základě sledování 

reálné zátěže zemědělských půd 

v ČR, navrhovaná hodnota 10 ng/kg 

již spadá do oblasti půd silně 

zatížených fluvizemí (záplavy), 

silnou imisní zátěží a dlouhodobé 

aplikace kalů ČOV. Rovněž 

v Německu již tato hodnota 
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hodnota, aby bylo takové porovnání smysluplné při zohlednění nejistoty 

stanovení. Takové úsilí by vyžadovalo neúměrné náklady a navíc nemá 

praktický význam.  

Doporučujeme u parametru PCDD/F zvýšit preventivní hodnotu na 10 ng/kg 

suš. 

-  

v zemědělských půdách vyžaduje 

kontrolu rostlinné produkce, 

zemědělství bez omezení je 

limitováno hodnotou 5 ng/kg (tato 

hodnota platí jako preventivní i ve 

Švýcarsku). Pro český návrh musí 

platit, že stanovení PCDD/F by se 

provádělo pouze při podezření na 

kontaminaci půdy touto skupinou 

látek. Protože PCDD/F není zatím 

zahrnuta ve vyhlášce o použití kalů 

ČOV ani sedimentů, má preventivní 

limit prozatím spíše informativní 

charakter a praktické analýzy při 

podezření z kontaminace se budou 

týkat až limitu indikačního.  

  
vysvětlivka 5) – je skutečně záměr mít u parametru PCDD/F jednotku 

ng/kg, když všechny ostatní parametry jsou přepočítané na sušinu? 

- Doporučujeme uvést u vysvětlivky 5) ng/kg suš. 

Akceptováno 

Přepočet na sušinu bude upraven na  

ng/kg sušiny. 

 

 Příloha č. 2, 

tabulka č. 4 

 

vysvětlivka 5) – je skutečně záměr mít u parametru PCDD/F jednotku 

ng/kg, když všechny ostatní parametry jsou přepočítané na sušinu? 

Doporučujeme uvést u vysvětlivky 5) ng/kg suš. 

Akceptováno 

 Příloha č. 3 

 

Uvedené postupy a analýzy pro zjišťování rizikových prvků a látek nám 

připadají nekompletní. Požadované parametry je možno analyzovat i jinými 

metodami, akreditovanými či validovanými pro danou matrici. 

Např. pro stanovení kovů není v příloze uvedena plnohodnotná norma, ale 

jen předběžná technická specifikace ČSN P CEN/TS 16188 (FAAS), která 

není v laboratorní praxi až tak běžná. Připadá nám vhodnější uvést daleko 

běžnější normy ČSN EN ISO 11 885 a ČSN EN ISO 17294-2, které jsou 

sice dle názvu normy určeny pro vody, nicméně v textu normy je uvedeno, 

že metoda umožňuje analýzy pevných matric po rozkladu. 

Doporučujeme rozšířit seznam o další normy, např. 

- ČSN EN ISO 11 885 Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou 

Akceptováno částečně 

Seznam v příloze č. 3 bude doplněn 

o normu ISO 16772:2004 
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emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 

- ČSN EN ISO 17294-2, Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s 

indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků 

- ČSN EN ISO 17852 Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové 

fluorescenční spektrometrie 

Agrární komora ČR K příloze č. 1 k 

uvedené 

vyhlášce, tabulka 

1 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků po extrakci lučavkou 

královskou se přitvrdily neúměrně a paušálně na hodnoty vyhlášek, kde se 

používají jako kritérium vhodnosti aplikace kontaminovaných látek, tj. 

vyhlášky pro použití kalů ČOV a vyhlášky pro použití sedimentů, kde 

musíme být na hodnocení přísnější, abychom do půdy nezavlekli další 

rizika. Předkládaná vyhláška je vyhláškou, která má hodnotit půdy jako 

takové. V ní došlo ke zpřísnění 2 postupy: (1) Kategorie přísnější pro lehké 

půdy byla rozšířena o půdy s částicemi do 0,01 mm z původního obsahu do 

10 % na nový obsah až do 20 % = větší rozloha pro nejpřísnější limity, (2) 

zpřísnění limitů v kategoriích lehké a běžné půdy. Proto v ní navržené přísné 

limity uvedou mnohé půdy v ČR jako půdy překračující preventivní 

hodnotu, aniž by byly kontaminované. Např. časté fluvizemě nesplní 

preventivní hodnoty obsahu Zn, aniž by byly kontaminovány. K rizikovým 

prvkům je přistupováno paušálně, byť některé jsou pro půdu potřebné pro 

biogenní charakter, jako tomu je právě u mikrobiogenního Zn, podobně Cu a 

případně Co. Pokud je společenskou objednávkou stanovena větší přísnost, 

pak by se neměla dotýkat biogenních prvků. Na jedné straně je budeme v 

půdě limitovat a na straně druhé je budeme do půdy, rostlin, krmiv a 

potravin dodávat hnojivy, minerálními doplňky krmiv a stravy za účelem 

dosažení optimálního výživného stavu organismů? Rovněž nesouhlasíme s 

uvedeným návrhem pro zemědělské půdy u některých ukazatelů, který 

převyšuje normativy stanovené a používané pro sady: As = 30, Cr = 100, Hg 

= 0,6 a Pb = 100 mg/kg sušiny. 

 

Proto navrhujeme: Minimálně u biogenních prvků kategoricky ponechat 

limity z původní vyhlášky, tj. Zn = 200 a 130, Cu = 100 a 60 mg/kg sušiny 

pro běžné a lehké půdy. Případně zvážit ponechání i původního limitu pro 

Co = 50 a 25 mg/kg sušiny pro běžné a lehké půdy. V případě obsahu As 

ponechat původní hodnotu 30 mg/kg sušiny pro běžné půdy do té doby, než 

bude vyhodnocen plošný monitoring geogenně neanomálních půd. Nové 

Vysvětleno  

Preventivní hodnoty RP byly 

odvozeny od jejích reálných 

pozaďových hodnot v půdách ČR, 

výpočty a interpretace musí být pro 

všechny prvky stejné. Nelze říci, že 

jde o zpřísnění, ale o relativně nový 

přístup. V případě preventivních 

limitů jde spíše o upozornění, že 

půdy mohou být v případě použití 

některých vstupů, jako jsou kaly a 

sedimenty, neúměrně zatíženy. 

To, že jsou preventivní hodnoty v 

souladu s limity pro půdu uvedené 

ve vyhlášce č.382/2001 Sb., o 

podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě a také ve 

vyhlášc  č. 259/2009 sb., o 

používání sedimentů na zemědělské 

půdě  lze považovat jen za správné a 

logické, a to z toho důvodu, že by 

bylo nesmyslné tyto hodnoty měnit, 

protože pak by legislativa týkající se 

zemědělské půdy byla rozporuplná. 

Proto také kaly a sedimenty 

nemohou být při překročení 

preventivních limitů v zemědělské 

půdě do těchto půd dále přidávány. 

Rozdíly v toxickém či biogenním 

působení jsou zohledněny u vyššího 
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kritérium pro vyčlenění lehkých půd s částicemi do 0,01 mm do 20 % lze 

akceptovat.  

stupně limitů, tedy limitů 

indikačních. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9295YND)


