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VIII. 
 

Teze návrhu novely vyhlášky č. 295/2015 Sb.  
 

Návrh  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne………….. 2019,  
 

 
kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 

  
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 6 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. ../2019 
Sb. (dále jen „zákon“):  
 

 
Čl. I 

 
Vyhláška č. 295/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:  

 
1. Za § 2 se doplňuje nový § 2a, který včetně nadpisu zní: 
   

„§ 2a  
 

Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě  
 

[K § 3 odst. 6 písm. c) zákona]  
 
 Objemná krmiva (jako siláž nebo senáž) lze uložit na zemědělské půdě při dodržení 
těchto podmínek: 

a) Místo pro uložení objemných krmiv na zemědělské půdě musí být předem schváleno 
v havarijním plánu.  

b) Místo pro uložení objemných krmiv musí být vzdáleno minimálně 50 m od útvarů 
povrchových vod a od hranic pásem hygienické ochrany vod.  

c) Místo pro uložení objemných krmiv musí být umístěno na pozemku s max. sklonitostí do 
5 stupňů. 

d) Místo pro uložení objemných krmiv může být umístěno na pozemku (části dílu půdního 
bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou 
hlavními půdními jednotkami 65 až 76, není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi 
propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 05. 

e) Sušina naskladňovaného rostlinného materiálu za účelem silážování na zemědělské 
půdě musí být větší než 33 %. Splnění této podmínky musí zemědělský podnikatel 
prokázat při kontrole předložením protokolu o analýze vzorku z akreditované laboratoře. 
Odběr vzorku musí být proveden certifikovanou osobou pro odběr vzorků před prvním 
naskladněním.  

f) Úložiště (složiště) musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo 
povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo 
úložiště. Požadované zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných 
krmiv na zemědělské půdě tak, aby bylo zabráněno znehodnocení objemných krmiv.  

g) Objemná krmiva mohou být na zemědělské půdě uložena max. 12 měsíců od data 
založení. Na stejném místě lze uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech. 

h) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv 
zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířaty. 
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i) O každém místě pro uložení objemných krmiv na zemědělské půdě musí být vedena 
evidence, do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného 
materiálu a termín vyskladnění.“. 

 
 
…………………………… 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …………………. 

 
 
 

Ministr: 
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