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V. 
 
Příloha č. 2, část přílohy č. 3 a část přílohy č. 4 k nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. 
 

Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů 
1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod 

splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených 
pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 
a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený 

podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, 
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás 

o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem, a 

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost 
od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů. 

 

2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení 
k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem. 

3. Žadatel v souladu s § 38 a 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle 
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor 
dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního 
prostředí tím, že 
a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, 

blízkého okolí a životního prostředí, 
b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného 

povolení, 
c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich 

nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby 
technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky 
vodního zákona, 

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena 
lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro 
skladování ropných látek a 

e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje 
odpovídající kontrolní systém. 

 

4. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní 
orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení 
porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: 
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu 

následné jarní plodiny, 
b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení 
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porostu následné jarní plodiny, 
c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, 

nebo 
d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého 

porostu meziplodiny nejméně do 31. října. 
Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno 
zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu 
v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných 
produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena 
minimální dávka. 

5. Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda 
a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně 

nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; 
porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány 
s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být 
dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze 
v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních 
směsí nebo 

b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, 
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím 
půdoochranných technologií. 

Podmínky podle písmen a) nebo b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra 
nepřesáhne výměru 0,40 hektaru zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy 
žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve 
směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod plochou erozně 
nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na 
erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející 
erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem 
pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina. 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou 
kulturou standardní orná půda bude souvislá plocha pěstovaných plodin s 
nízkou ochrannou funkcí, kterými jsou kukuřice, brambory, řepa, sója, 
slunečnice, čirok, bob setý, lupina a mák, a to na ploše: 
i. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně 

ohrožené půdy větší než 2 ha, založena do půdy po pásovém zpracování 
nebo bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s vysokou 
ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny 
víceleté a travní porost, nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se 
zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou 
ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, 

 
ii. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně 

ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta 
silně erozně ohroženou půdou, založena do půdy po pásovém zpracování 
nebo bude mít maximální výměru 4 ha a současně bude po celém svém 
obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými 
jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, 
nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou 
travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční 
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plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí 
nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, 

iii. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně 
ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v bodě i), založena do ochranné 
plodiny nebo do půdy po pásovém zpracování nebo do půdy po podrývání 
nebo bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s vysokou 
ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny 
víceleté a travní porost, nebo ozimými variantami ostatních obilnin a řepky 
nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou 
travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční 
plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí 
nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, nebo bude při jejím 
pěstování využito půdoochranné technologie důlkování a hrázkování nebo 
půdoochranné technologie přerušovacích pásů, za kterou se považuje 
souvislá plocha plodin s vysokou ochrannou funkcí, kterými jsou ostatní 
pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo ozimých 
variant ostatních obilnin a řepky o minimální šířce 22 m založená v rámci 
dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou 
funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího pásu a která má maximální 
šířku 200 m, nebo díl půdního bloku se zemědělskou kulturou travní 
porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, 
úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný 
sad stejného uživatele, o minimální šířce 22 m, který je bezprostředně pod 
souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje 
použití přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m. Plocha pásu 
je založena tak, že protíná minimálně 90 % všech odtokových linií 
vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů v rámci příslušné 
souvislé plochy plodin s nízkou ochrannou funkcí. Pásy musí být 
zachovány s porostem nebo s ponechaným strništěm sklizené plodiny do 
sklizně plodiny s nízkou ochrannou funkcí. 

 
iv. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně 

ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta 
erozně ohroženou půdou neuvedenou v bodě ii), založena do ochranné 
plodiny nebo do půdy po pásovém zpracování nebo do půdy po podrývání 
nebo bude mít maximální výměru 6 ha a současně bude po celém svém 
obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými 
jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, 
nebo ozimými variantami ostatních obilnin a řepky nebo dílem půdního 
bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý 
travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný  
s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s 
vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad, a to o 
minimální šířce 22 m, nebo bude při jejím pěstování využito půdoochranné 
technologie důlkování a hrázkování nebo půdoochranné technologie 
přerušovacích pásů, za kterou se považuje souvislá plocha plodin s 
vysokou ochrannou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní 
pícniny víceleté a travní porost, nebo ozimých variant ostatních obilnin a 
řepky o minimální šířce 22 m založená v rámci dílu půdního bloku se 
souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje 
použití přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m, nebo díl 
půdního bloku se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, 
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6. 
 

zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem 
plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad stejného uživatele, o 
minimální šířce 22 m, který je bezprostředně pod souvislou plochou plodin 
s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího pásu a 
která má maximální šířku 200 m. Plocha pásu je založena tak, že protíná 
minimálně 90 % všech odtokových linií vyznačených v evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů v rámci příslušné souvislé plochy plodin s nízkou 
ochrannou funkcí. Pásy musí být zachovány s porostem nebo s 
ponechaným strništěm sklizené plodiny do sklizně plodiny s nízkou 
ochrannou funkcí. 

 
Podmínky podle bodu i) a ii) nemusí žadatel dodržovat na souvislé ploše 
plodin s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti od 2,01 do 4 ha, 
který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 
ha ani na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná 
půda o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 
% pokryta silně erozně ohroženou půdou. 
Podmínky podle bodu iii) a iv) nemusí žadatel dodržovat na souvislé ploše 
plodin s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti od 2,01 do 4 ha, 
který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha 
ani na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda o 
velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně 
ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jeho výměra není z více než 50 % 
pokryta erozně ohroženou půdou, nebo 

 
b) Fond zjistil při kontrole prováděné v souladu s čl. 48 odst. 1 prováděcího 

nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a čl. 38 odst. 5 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014, že žadateli byla orgánem ochrany zemědělského 
půdního fondu uložena sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení 
stanovené vyhláškou č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí. 

 
Žadatel 
a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda 

bylinné zbytky a 
b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské 

kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury 
užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, 
zajistí každoročně 
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální 

dávce 25 tun na hektar nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže 
v minimální dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením 
ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona 
o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo 

II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň 
v období od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem 
dusík vázajících plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, 
komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, 
hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich 
směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí 
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plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu 
nepřesáhne 50 %. 

 

Do celkové výměry zemědělské kultury standardní orná půda se nezapočítává 
výměra dílů půdních bloků, která je zařazena v podopatření Zatravňování orné 
půdy podle § 20 nebo podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku podle 
§ 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Žadatel 
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády 

č. 307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády 
č. 307/2014 Sb.; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády 
č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na 
ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené 
podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny, 

b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu 
udělen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a 

c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby 
se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo 
odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého 
tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního 
roku. 
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Část přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. 

 

7 5 

Rozsah 

Malý Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, 
kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo 
odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo 
prodlení 40 dnů. 

  

Střední Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu 
opožděných hlášení včetně. 

Velká Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu 
opožděných hlášení. 

Trvalost 
Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná X 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 

7 5 

Rozsah 

Malý Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo 
odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo 
odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 
10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů. 

Střední Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných 
hlášení včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Velká Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných 
hlášení. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Trvalost 
Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat 

Ne. 
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8 4 

Rozsah 

Malý Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo 
odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde 
bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno 
do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 
dnů. 

Střední 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných 
hlášení včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 
10. 

Velká Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných 
hlášení. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Trvalost 
Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat Ne. 

8 4 

Rozsah 

Malý Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde 
bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, 
kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo 
odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo 
prodlení 40 dnů. 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu 
opožděných hlášení včetně. 

Střední 

Velká Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu 
opožděných hlášení. 

Trvalost 
Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná X 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 
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Část přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. 
 

5 

Rozsah 
Malý Součet ploch, kde došlo k porušení, je do 1 hektaru včetně. 
Střední Součet ploch, kde došlo k porušení je od 1 do 2 hektarů včetně. 
Velký Součet ploch, kde došlo k porušení, je nad 2 hektary. 

Závažnost 

Malá 

Pro silně erozně ohrožené plochy: 
Na silně erozně ohrožené ploše byla pěstována řepka olejná nebo obilniny bez použití obecné 
půdoochranné technologie, případně obilniny bez podsevu jetelovin, travních nebo jetelotravních 
směsí. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - přerušovací pás: 
Přerušovací pás osetý jinou než erozně nebezpečnou plodinou nemá šířku alespoň 12 metrů nebo 
neprotnu! maximálně 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené a toto 
porušení nespadá do kategorie střední závažnosti. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - zasakovací pás: 
Zasakovací pás osetý jinou než erozně nebezpečnou plodinou nemá šířku alespoň 12 metrů nebo 
neprotnu! maximálně 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené a toto 
porušení nespadá do kategorie střední závažnosti. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - souvrať: 
Souvrať osetá jinou než erozně nebezpečnou plodinou nemá šířku alespoň 12 metrů nebo neprotnula 
maximálně 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené a toto porušení 
nespadá do kategorie střední závažnosti. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - setí/sázení po vrstevnici: 
Odchylka směru řádků porostu od vrstevnice překročila 30° a je do 40° a toto porušení nespadá do 
kategorie střední závažnosti. 

Střední 

Pro silně erozně ohrožené plochy: 
Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány erozně nebezpečné plodiny obecnou půdoochrannou 
technologií. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - přerušovací pás: 
Přerušovací pás neprotnu I více než 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně 
ohrožené nebo byla překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií podle průměrné 
sklonitosti dílu půdního bloku nebo v případech, ve kterých šířka plochy mírně erozně ohrožené, 
popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy mírně erozně ohrožené, je užší než stanovená 
vzdálenost mezi pásy, nebyl založen minimálně jeden přerušovací pás. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - zasakovací pás: 
Zasakovací pás neprotnu! více než 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně 
ohrožené nebo byla překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií podle průměrné 
sklonitosti dílu půdního bloku většího než 35 hektarů. 
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Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - souvrať: 
Souvrať neprotnula více než 10 % odtokových linií zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené nebo 
byla překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií podle průměrné sklonitosti dílu půdního 
bloku většího než 35 hektarů. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - setí/sázení po vrstevnici: 
Odchylka směru řádků porostu od vrstevnice je 40° až 50° nebo maximální nepřerušená délka 
odtokové linie označené značkou byla překročena. 

Velká 

Pro silně erozně ohrožené plochy: 
Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány erozně nebezpečné plodiny bez použití obecné 
půdoochranné technologie. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - přerušovací pás: 
Půdoochranná technologie nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - zasakovací pás: 
Půdoochranná technologie nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - souvrať: Půdoochranná 
technologie nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - setí nebo sázení po 
vrstevnici: 
Odchylka směru řádků porostu od vrstevnice je nad 50°. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - odkameňování: 
Půdoochranná technologie nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - obecná půdoochranná technologie: Půdoochranná technologie 
nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - pásové zpracování půdy: 
Půdoochranná technologie nebyla realizována. 
Pro mírně erozně ohrožené plochy - specifická půdoochranná technologie - pěstování kukuřice s šířkou 
řádku do 45 cm bezorebným způsobem: 
Půdoochranná technologie nebyla realizována. 

Trvalost 
Odstranitelná X 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat 

Ne. 
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5a 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 
Malý Součet ploch, kde došlo k porušení, překročil 2 ha a je do 8 ha včetně. 
Střední Součet ploch, kde došlo k porušení, je 8 ha a je do 12 ha včetně. 
Velký Součet ploch, kde došlo k porušení, je nad 12 ha. 

Závažnost 

Malá x 

Střední Na mírně erozně ohrožené půdě nebyly dodrženy předepsané zásady pro pěstování plodin s 
nízkou ochrannou funkcí.  

Velká Na silně erozně ohrožené půdě nebyly dodrženy předepsané zásady pro pěstování plodin s 
nízkou ochrannou funkcí. 

Trvalost Odstranitelná x 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat Ne. 

5b 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední Žadateli byla uložena sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení stanovené 
vyhláškou MŽP č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Žadateli byla uložena sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení stanovené 
vyhláškou MŽP č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí. 

Velká x 
 

Trvalost Odstranitelná x 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat Ne. 
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