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VYHODNOCENÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:      
 

 
Návrh vyhlášky o ochraně zemědělského půdního fondu před erozí  

 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu, popřípadě elektronické pošty, dne 6. června 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 27. června 2017.  
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Ustanovení Připomínka Vyhodnocení 

Ministerstvo 
financí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

K § 5 odst. 1: 

 

V navrhované vyhlášce jsou užívány pojmy, které nejsou nikde 
s výjimkou přílohy č. 2 specifikovány („faktor ochranného vlivu 
vegetace“, „faktor účinnosti protierozních opatření“). Doporučujeme 
proto doplnit vymezení těchto pojmů na prvním místě jejich výskytu. 

Vysvětleno 
Tam, kde jsou tyto pojmy 
specifikovány, tj. v příloze č. 2, 
jsou použity poprvé. 

 K § 5 odst. 3 

 

S ohledem na čl. 40 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a délku 
navrhovaného předpisu doporučujeme definici pojmu „osevní sled“ 
přesunout do § 2 navrhované vyhlášky.  

Akceptováno 

 K § 5 odst. 5 

 

Doporučujeme z jazykových důvodů slova „kde obdobím potřebným 
pro vypěstování jedné zemědělské plodiny se rozumí“ nahradit slovy 
„kde se obdobím potřebným pro vypěstování jedné zemědělské plodiny 
rozumí“. 

Text na základě připomínky MZe 
změněn. 

 K § 6 odst. 1 
písm. b) bodu 2 

Pojem „ochranné obdělávání“ je v navrhované vyhlášce použit jen 
jednou, doporučujeme proto pouze specifikovat obsah tohoto pojmu a 
nikoliv zavádět pro účely vyhlášky legální definici. 

Akceptováno 
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 K příloze č. 1 

 

Zkratka „BPEJ“ není nikde v předpise zavedena, doporučujeme ji proto 
nahradit slovy „bonitovaná půdně ekologická jednotka“ 
v odpovídajícím tvaru. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K § 8 „Účinnost“ doporučujeme upravit např. takto: 
„§ 8 

Účinnost 
(1)  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou  

a) tabulky 2 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022,  
b) tabulky 3 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2026 a  
c) tabulky 4 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2030. 

(2)  V příloze č. 1 pozbývají účinnosti 
a) tabulka 1 uplynutím dne 31. prosince 2021, 
b) tabulka 2 uplynutím dne 31. prosince 2025 a 
c) tabulka 3 uplynutím dne 31. prosince 2029.“.   

 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravu doporučujeme z důvodu přehlednosti cit. 
ustanovení, tj.  oddělit ustanovení o účinnosti od ustanovení stanovující 
pozbytí účinnosti jednotlivých tabulek.  

Vysvětleno 
  
Vzhledem k akceptaci požadavku 
ministra zemědělství – vyhláška 
nebude obsahovat postupné 
zpřísňování přípustné míry 
erozního ohrožení- účinnost bude 
upravena standardně. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně 

 

Zavedení vyhlášky bude mít přímý vliv na systém Cross Compliance a 
na Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., toto upravující. Vyhláška se pro 
systém podmíněnosti v rámci zemědělských dotací stává tzv. baseline, 
jehož porušení bude ukotveno do standardu DZES 5. Aby bylo možné 
účinně a efektivně kontrolovat, zda k poručení ze strany zemědělců 
došlo, je nezbytně nutné, aby vznikl registr porušení této vyhlášky 

Akceptováno 

Do ustanovení § 5 bude doplněno 
ustanovení v následujícím 
smyslu:  
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spravovaný Ministerstvem životního prostředí, ze kterého budou moci 
Ministerstvo zemědělství, potažmo SZIF čerpat údaje k vyhodnocení 
výše zmíněného standardu. V registru by se měla uvádět všechna 
pravomocná rozhodnutí OOP a pro resort zemědělství by do něj měl 
být umožněn automatizovaný přístup přes rozhraní (viz. § 3b odst. 2 
zákona o ochraně ZPF). 

 

Orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu předává Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu 
fondu informace získané 
z hodnocení erozního ohrožení 
potřebné z hlediska pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování 
některých zemědělských podpor. 

Případné podrobnosti budou 
v rámci možností (zákonného 
zmocnění) obsahem vyhlášky o 
evidenci informací o kvalitě 
zemědělské půdy a evidenci 
odnětí zemědělské půdy, jejíž 
návrh je nyní zpracováván na 
MŽP. 

  Z návrhu není jasné, kdo je odpovědný za porušení vyhlášky (uživatel 
nebo vlastník), nebo co nastane, když vlastník vypoví nájemní smlouvu 
(pacht), (resp. smlouva skončí), kdo odpovídá za vzniklou škodu. 

 

Vysvětleno 

Za způsobování ohrožení 
zemědělské půdy erozí 
překračováním přípustné míry 
jejího erozního ohrožení 
stanoveného vyhláškou je 
odpovědný vlastník nebo jiná 
osoba, která je oprávněna 
posuzovanou plochu užívat (viz § 
3 odst. 1 písm. b) zákona). 
Doplněna benevolence pro 
nového uživatele vycházet 
z osevního sledu uživatele 
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předchozího, je-li to pro něj 
výhodnější. 

  Z návrhu vyhlášky a ani z odůvodnění není zřejmé, jak bude vyhláška 
aplikována – budou se kontrolovat preventivně všechny DPB, nebo 
bude použita jen na nahlášené erozní události (např. v rámci procesu 
monitoringu eroze) – navrhujeme vyhlášku omezit jenom na nastalé 
erozní události. 

Vysvětleno 
Navrhovaná vyhláška je 
prováděcím právním předpisem 
k příslušnému zákonnému 
zmocnění (§22 odst. 1 písm. d), 
které ukládá za povinnost stanovit 
vyhláškou způsob hodnocení 
erozního ohrožení zemědělské 
půdy, přípustnou míru erozního 
ohrožení zemědělské půdy a 
opatření k jeho snížení. Zároveň 
zákon v § 3 stanoví zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy překračováním přípustné 
míry jejího erozního ohrožení 
stanoveného vyhláškou. 
Přípustná míra erozního ohrožení 
se stanovuje na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy 
vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 
rok v závislosti na hloubce půdy 
(§ 3 odst. 1 písm. b) zákona). 
K překročení přípustné míry 
erozního ohrožení dochází dříve, 
než dojde k nastalé erozní 
události. Zákon (§ 3 odst. 1 písm. 
b) tak předchází vzniku erozních 
událostí. Vyhláškou není možné 
ukládat povinnosti nad rámec 
stanovený zákonem. Předmětem 
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zákona, resp. vyhlášky tedy není 
řešení nastalých erozních událostí 
ale předcházení jejich vzniku.   

Obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, jako zákonem 
zmocněné orgány ochrany ZPF(§ 
15 písm. d, f, l zákona) ke kontrole 
dodržování přípustné míry 
erozního ohrožení, budou v rámci 
řízení výkonu státní správy 
metodicky vedeny primárně 
k řešení erozně nejohroženějších 
ploch, resp. ploch s nastalými 
erozními událostmi. Systémová 
kontrola přípustné míry erozního 
ohrožení bude koncipována 
v návaznosti na závěry 
zpracované analýzy rizik. 

  Není také zřejmé, zda zemědělské kultury vychází ze zákona o 
zemědělství, nebo z katastrální vyhlášky, která definuje druhy 
pozemků. 
 

Vysvětleno 

Zemědělské kultury, které uvádí 
výpočet eroze (§ 2 odst. 1 písm. 
b), vychází z nařízení vlády č. 
307/2014 Sb. o stanovení 
podrobnosti evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů 
(viz § 3i zákona č. 252/1997 Sb. o 
zemědělství). 

  Pěstování trvalých kultur (chmelnice, vinice, sady, některé zeleniny) 
představuje již ze svého principu zcela odlišný způsob technologie, 
a to jak z pohledu vlastního pěstování, tak i víceleté technologie 
přípravy půdy před jejich založením. Obecně jsou tyto kultury 

Akceptováno   

Problém bude řešen následovně: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



6 
 

protierozní – svým dlouhodobým charakterem na stanovišti (15 a více 
let), hluboko kořenícím systémem zpevňujícím ornici. Zároveň vlastní 
založení trvalé kultury, např. sadu, představuje přípravu pozemku – rok 
předem zelené hnojení s následnou aplikací hnojiv a hlubokou orbou, 
dalším rokem většinou na podzim následuje výsadba, zatravnění 
probíhá ve fázích v průběhu 2 let. Vyhláška neřeší dopad na kulturu 
v případě, že vzhledem k postupnému rozšiřování SEO A MEO plochy 
dojde ke změně a stanou se pro daný pozemek nepřípustnou plodinou 
– tj. postup rušení sadu, chmelnice, vinice, chřestárny apod. z důvodu 
erozního ohrožení včetně kontrolovatelnosti apod. Z tohoto důvodu 
požadujeme vynechání trvalých kultur a některých zelenin z vyhlášky 
nebo minimálně úpravu ustanovení vyhlášky tak, aby respektovala 
specifika trvalých kultur (zatravněné meziřadí např. až 3. roku apod.) 

Vyhláška se nepoužije při 
hodnocení erozního ohrožení na 
pozemcích, na nichž je založena a 
pěstována trvalá kultura nebo jsou 
pěstovány zeleninové druhy, 
léčivé, aromatické a kořeninové 
rostliny.  

   

  Je nezbytné vyjasnit vztah udržitelného hospodaření dle dobré 
environmentální praxe (většinou certifikované zemědělství) versus 
zjištění erozního ohrožení. Je třeba vyjasnit, jak se bude postupovat 
v případě, že vinice na nějakém pozemku trvá více než 5, 10, 20 a více 
let, tzn., že majitel či nájemce vinice v ní hospodaří v souladu 
s udržitelným rozvojem vinice a s ohledem na správnou zemědělskou 
praxi s přihlédnutím k environmentálním potřebám na daném 
pozemku po celou dobu. Není vysvětleno, jak se bude postupovat 
v těchto případech, kdy je zákon dodržován, přesto přírodní podmínky 
mohou způsobit ztenčení výrobního profilu. Navíc, o vinicích je 
známo, že se zřizují na půdách, kde mocnost humózního horizontu 
nemusí být nutně vysoká, neboť kořenový systém révy proniká 
hluboko do podloží a hledá živiny v  hlubokých vrstvách často 
i podloží. Réva vinná mimo jiné je jednou z rekultivačních plodin!. 
I proto bychom uvítali vyloučení vinic z dopadu této vyhlášky. 
 

Akceptováno 

 

viz předchozí připomínka. 
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  Za nezbytné považujeme nastavit ve vyhlášce minimální velikost 
posuzované plochy s ohledem na návrhu DZES (2 ha), nebo alespoň s 
ohledem na velikost pixelu podkladového rastru, který je 5 x 5 m (např. 
0,1 ha). 

Akceptováno 

Minimální velikost posuzované 
plochy je stanovena 5x5 m. 

  Domníváme se, že nelze vlastníkům / uživatelům zemědělské půdy 
udělovat sankce, bez prokázaných a opakovaných erozních škod na 
zemědělské půdě, intravilánu a dalším veřejném či soukromém 
majetku. 
 

Vysvětleno 

Právní úprava obsažená ve 
vyhlášce musí korespondovat se 
zákonem, tedy jedná se o princip 
způsobování erozního ohrožení 
(dlouhodobější), nikoli 
jednorázové události – viz § 3 
odst. 1 písm. b) zákona. Tomuto 
pojetí odpovídají i sankce. 
Předmětem zákona a tedy i 
vyhlášky je předcházení vzniku 
erozních škod (viz výše). 

  Doplnit zohlednění bilance organické hmoty na faktor erodovatelnosti 
půdy. 

Akceptováno 

 1) K § 1 
 

Do § 1 požadujeme doplnit nový odstavec, který včetně poznámky pod 
čarou č. 1 zní: „Tato vyhláška se nevztahuje na proces pozemkových 
úprav, který se řídí zvláštními právními předpisy1 
1) Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů a Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.“. 

Odůvodnění: 

Mohl by vzniknout problém s poklesem účinnosti navrhovaných 
opatření v PÚ v případech, kdy by vlastníci mohli odmítat vyšší 

Vysvětleno 
Problém řešen následovně: 
„Přípustná míra erozního 
ohrožení u mělkých půd do 30 cm 
do 1,0 tuny na hektar  
za rok, u středně hlubokých půd 
od 30 cm až do 60 cm a hlubokých 
půd nad 60 cm do 5,0 tun na 
hektar za rok se stanovuje 
pro návrh plánu společných 
zařízení a jeho posuzování v 
procesu pozemkových úprav 
podle zákona o pozemkových 
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požadavky ochrany ZPF nad rámec právních předpisů. Opatření v PÚ 
jsou navrhovaná s dlouhodobým cílem/efektem. Nelze je navrhovat ve 
smyslu PEV - postupného zpřísňování. 
Zásadní připomínka 

úpravách a pozemkových 
úřadech. 
Na návrh plánu společných 
zařízení a jeho posuzování v 
procesu pozemkových úprav, 
které byly zahájeny přede dnem 
účinnosti této vyhlášky, se použijí 
dosavadní právní předpisy.“. 

 2) K § 2 odst. 
1 písm. b) 

 

S ohledem na obvyklé způsoby legislativní implementace používané 
k naplnění zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 22 odst. 1 
písm. a) a d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, je nutné 
zvážit přenesení některých obecných požadavků a podmínek týkajících 
se zejména způsobů agrotechnických operací a osevních postupů, 
z elektronické aplikace podle ustanovení § 2 písm. b) návrhu vyhlášky, 
přímo do vlastních ustanovení vyhlášky, případně do samostatné 
přílohy vyhlášky. Důvodem je zejména posílení právní jistoty při 
aplikaci právní úpravy, a to jak ze strany správních orgánů, tak 
zemědělců.  

Vysvětleno 

Obecné požadavky a podmínky 
týkající se způsobů 
agrotechnických operací a 
osevních postupů budou 
specifikovány ve veřejně 
přístupném metodickém pokynu. 
Není nezbytné je uvádět přímo ve 
vyhlášce (resp. její příloze) 

  Ve vyhlášce je fixace na konkrétní technický nástroj (elektronická 
aplikace) - § 2, b). Taková všeobecně platná fixace na konkrétní 
technický nástroj je velmi nežádoucí a pro proces PÚ nevyhovující. Je 
potřeba jasně popsat způsob výpočtu jednotlivých faktorů včetně 
uvedení odkazů na datové vrstvy a doplnit jasné hodnoty tak, ať může 
kdokoli výpočet provést i bez e-aplikace.  

Vysvětleno 
Způsob hodnocení erozního 
ohrožení zemědělské půdy 
prostřednictvím přípustné míry 
erozního ohrožení byl do § 3 odst. 
1 písm. b) zapracován především 
z důvodu požadavku na 
celorepublikové sjednocení 
přístupu k řešenému způsobu 
hodnocení ze strany příslušných 
orgánů ochrany ZPF – obecních 
úřadů obcí s rozšířenou 
 působností (§ 15 písm. d, f, l 
zákona) a tím do té doby běžnou 
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praxi různých znaleckých 
posudků a z toho vyplývajícího 
rizika různých přístupů k řešení 
obdobných situací v rámci celé 
republiky eliminovat. 

Popis způsobu výpočtu 
jednotlivých veličin (faktorů), 
které vstupují do výpočtu eroze, je 
popsán ve zvláštní části 
odůvodnění vyhlášky, týkající se 
přílohy č. 2. 

Zároveň je počítáno 
s funkcionalitou reportu v rámci 
výpočtu eroze s tím, že report 
bude vedle přesné lokalizace 
posuzované plochy, výsledku 
hodnocení a jednotlivých hodnot 
veličin (faktorů), které byly 
v rámci hodnocení použity, 
uvádět také způsob jejich 
výpočtu, což umožní případné 
vyhodnocení paralelně mimo 
výpočet eroze. Na základě 
memoranda mezi MŽP a MZe o 
meziresortní spolupráci budou 
hodnoty jednotlivých veličin 
(faktorů) dostupné ke stažení 
přímo z výpočtu eroze ve formátu 
GRID (ASCII) (veličiny Gp, R, K, 
L . S, Cp . Pp) a dále v tabulkovém 
přehledu (veličiny C, P). Pro 
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orgány ochrany ZPF je použití 
výpočtu eroze závazné. 

  V definici v § 2 je posuzovaná plocha ohraničena souvislou plochou 
osetou jednou plodinou a současně má být identifikovatelná v terénu. 
Požadujeme vysvětlit, jak budou řešeny plochy v době, kdy nejsou 
oseté plodinou.  

 

Vysvětleno 
Konkrétní způsoby postupu 
identifikace budou řešeny v rámci 
metodického pokynu pro 
příslušné orgány ochrany ZPF. 
Bude využíváno jak vlastní 
vymezení dílů půdních bloků 
nebo jejich částí v registru LPIS, 
tak možností dálkového 
průzkumu země (ortofoto 
snímkování) a měření pomocí 
GPS. Současně bude možné 
upřesnění ze strany vlastníka nebo 
jiné osoby, která je oprávněna 
zemědělskou půdu užívat. 

  Vyhláška neupravuje postup v situaci, kdy v hodnoceném období 
posledních 5 let dojde ke změně uživatele nebo ke změně hranic 
souvislé plochy oseté jednou plodinou. 

 

Vysvětleno 
Pokud v hodnoceném období 
dojde ke změně uživatele, jedná se 
o otázku právního nástupnictví. 
Pokud se nejedná o právní 
nástupnictví, je uživatel 
odpovědný vždy jen za své 
jednání, tj. za osevní sled, který 
sám provedl. 

V případě změny hranic souvislé 
plochy oseté jednou plodinou je 
možné takovou situaci v rámci 
výpočtu eroze vyhodnotit 
prostřednictvím vytvoření 
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jednotlivých tzv. honů, resp. 
skupin dílů půdních bloků. 
S funkcionalitou tvorby tzv. 
„honů“, resp. skupin dílů půdních 
bloků je možné se seznámit 
v rámci výpočtu eroze již nyní. 

  V § 2 se pod písmenem c) mimo jiné uvádí: „vychází orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu a vlastník nebo jiná osoba, která je 
oprávněna zemědělskou půdu užívat.“ Nikdo jiný erozní ohrožení 
hodnotit nebude? (nezávislý odborník, projektant KoPÚ apod.?) 

Vyhláška neobsahuje právní fikci, že úhor (bez pokryvu) se považuje 
za plodinu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Zákon v této souvislosti vymezuje 
práva a povinnosti vlastníkům 
nebo jiným osobám oprávněným 
zemědělskou půdu užívat. Zákon 
ukládá výkon státní správy 
v oblasti ochrany ZPF, co se týká 
problematiky eroze, obecním 
úřadům obcí s rozšířenou 
působností (§ 15 písm. d, f, l). 
Vyhláškou dochází k vymezení 
konkrétního způsobu hodnocení 
ohrožení zemědělské půdy 
překračováním přípustné míry 
jejího erozního ohrožení (§ 3 odst. 
1 písm. b). Postupy uvedené ve 
vyhlášce jsou závazné pro 
příslušné orgány ochrany ZPF. 
Vlastníkům nebo jiným osobám 
oprávněným zemědělskou půdu 
užívat tato závaznost není 
zákonem stanovena, nicméně se 
jich přímo dotýká. Výpočet eroze 
je zároveň nastaven takovým 
způsobem, aby bylo možné 
konkrétní hodnoty jednotlivých 
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veličin (faktorů) vstupujících do 
hodnocení erozního ohrožení 
zemědělské půdy využít mimo 
aplikaci výpočet eroze (viz výše). 
I v takovém případě je však pro 
orgány ochrany ZPF při 
hodnocení erozního ohrožení 
postup uvedený ve vyhlášce 
závazný. 
 
V rámci výpočtu eroze je možné 
při sestavování osevního sledu 
mimo jiné nastavit úhor bez 
porostu. S funkcionalitou úhoru 
bez porostu je možné se seznámit 
v rámci výpočtu eroze již nyní. 

 3) K § 3 
 

Požadujeme doplnit písmeno c), které zní: 
„c) půdy nacházející se na plochách sloužících jako technická 
protierozní opatření (průlehy, příkopy, dráhy soustředěného 
odtoku) nebo jako sedimentační pásy kolem vodních toků a 
nádrží“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno následovně: 
Půdy, na nichž jsou realizována 
technická opatření ke snížení 
erozního ohrožení uvedená ve 
vyhlášce (předběžně v § 6 odst. 1 
písm. c). 

 4) K § 3 
písm. a) 

 

Není zřejmé, jakým způsobem byly stanoveny typické agrotechnické 
operace pro jednotlivé výrobní oblasti. Pro orientaci vlastníků a 
uživatelů zemědělské půdy je nezbytné doplnit odkaz na právní 
předpis, kterým jsou jednotlivé oblasti definovány. Vzhledem k tomu, 
že návrh vyhlášky je základem pro možný budoucí finanční postih, je 
nezbytné, aby vlastníci a uživatelé zemědělské půdy měli přístup ke 
všem zdrojům informací. 
 
 
 

Vysvětleno 
Jednotlivé oblasti nejsou 
definovány v žádném právním 
předpisu, proto nemůže být 
doplněn odkaz. Jednotlivé 
výrobní oblasti nemusí být ve 
vyhlášce specifikovány, neboť 
jsou obsaženy ve výpočtu eroze a 
uživatel je nemusí samostatně 
zjišťovat a do aplikace zadávat.  
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Vysvětlení bude obsahovat 
odůvodnění: 
„Vymezení jednotlivých 
výrobních oblastí vychází ze 
systému Výzkumného ústavu 
zemědělské ekonomiky (Němec, 
J. (2001): Bonitace a oceňování 
zemědělské půdy České 
republiky, VÚZE, Praha), který 
využívá výsledků nové bonitace 
pro kategorizaci zemědělského 
území ČR. Soustava 
zemědělských výrobních oblastí 
člení území České republiky do 
pěti zemědělských výrobních 
oblastí: kukuřičná, řepařská, 
obilnářská, bramborářská, 
pícninářská. Mapový zákres 
jednotlivých zemědělských 
výrobních oblastí je jasně uveden 
ve výpočtu eroze.“. 
 Typické agrotechnické operace 
(příprava, setí, sklizeň, orba) byly 
stanoveny na základě dat 
z dlouhodobých fenologických 
měření a pozorování získaných 
v rámci monitoringu Českého 
hydrometeorologického ústavu.  

  Navrhujeme také upravit znění tohoto ustanovení takto: 
„a) půdy nacházející se na plochách, kde hospodařením na orné 
půdě nelze docílit prostřednictvím přípustného ochranného vlivu 
vegetace a přípustnou účinností protierozních opatření míry 

Vysvětleno 
Informace o hodnotě (Cp . Pp < 
0,01), která jakýmkoli osevním 
sledem není dosažitelná, bude 
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erozního ohrožení nižší než přípustné; tento stav nastává, pokud je 
mediánová hodnota Cp . Pp posuzované plochy nižší než 0,01, 
nebo se na posuzované ploše nachází souvislá plocha větší než 2 
ha s hodnotami Cp . Pp menšími 0,01, nebo se míra erozního 
ohrožení pro zjištění půd nevhodných pro změnu trvalého travního 
porostu na ornou půdu zjistí pomocí výpočtu eroze podle § 5 odst. 
1, přičemž orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z 
termínů agrotechnických operací typických pro konkrétní 
zemědělskou výrobní oblast, které jsou uvedeny ve výpočtu eroze, 
nebo“. 

uvedena v příslušném 
metodickém pokynu. 
 

  Zemědělské výrobní oblasti – požadujeme doplnit, kde jsou stanovena, 
případně stanovit jejich výčet (např. pomocí seznamu k. ú.) v příloze 
vyhlášky. 

Vysvětleno  
Viz výše k § 3 písm. a) 
 

  Není stanovena vazba na zákon o zemědělství – změna kultury je 
možná bez omezení. Uživatel dílu půdního bloku pak splňuje 
podmínku zákona o ZPF § 3 odst. 4, že hospodaří v souladu s evidencí 
podle zákona o zemědělství. Požadujeme vysvětlit. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Vlastník, nebo jiná osoba, která je 
oprávněna zemědělskou půdu 
užívat, jsou povinni ji užívat nebo 
udržovat v souladu s 
charakteristikou druhu pozemku, 
pokud nejde o hospodaření 
uživatele půdního bloku 
zařazeného do evidence půdy 
podle zákona o zemědělství a v 
souladu s touto evidencí. Tímto 
ustanovením (§ 3 odst. 4 písm. b) 
zákona) ale není dotčena zákonem 
definovaná změna využití 
zemědělské půdy, která uvádí, že 
zemědělskou půdu evidovanou 
v katastru nemovitostí jako trvalý 
travní porost lze změnit na ornou 
půdu jen se souhlasem orgánu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



15 
 

ochrany zemědělského půdního 
fondu uděleným na základě 
posouzení fyzikálních nebo 
biologických vlastností 
zemědělské půdy, rizik 
ohrožení zemědělské půdy erozí, 
včetně polohy údolnic a 
provedených opatření ke snížení 
těchto rizik, jako jsou například 
svahové průlehy (§ 2 zákona). 

 5) K § 5 
 

Ve vyhlášce není stanoven postup/možnost posuzování zavinění při 
porušení pravidel stanovených vyhláškou, které bylo způsobeno více 
uživateli. Požadujeme vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Vyhláška vychází ze zákonného 
zmocnění. Jejím předmětem je 
stanovení způsobu hodnocení 
erozního ohrožení zemědělské 
půdy, přípustné míry erozního 
ohrožení zemědělské půdy a 
opatření k jeho snížení. 
V případě, že právnická osoba 
prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, 
aby porušení právních povinností 
zabránila, pak za správní delikt 
neodpovídá (§ 20b odst. 1 
zákona). Od 1. 7. 2017 se 
postupuje podle zákona o 
odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. 
 
Nastane-li situace, kdy bylo 
porušení způsobeno více 
vlastníky nebo osobami 
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oprávněnými tuto plochu užívat, 
budou tyto osoby odpovědné. 
Jejich odpovědnost za přestupek 
musí být prokázána – postup 
podle zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. 
V metodickém pokynu bude 
zpracován návod na správní 
uvážení v situaci, kdy je více 
uživatelů.  

  Požadujeme doplnit odstavec 7, který zní: 
„(7) V případě využití kombinovaných systémů zpracování půdy 
se vybere agrotechnika s nejméně příznivou hodnotou ze všech 
kombinovaných.“.  

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 6) K § 5 odst. 
1 

Není zřejmé, o jaké podklady se výpočet opírá. Vše je skryto v nástroji 
„protierozní kalkulačky“, mechanismus výpočtu tak není přístupný. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
„Mechanismus výpočtu“ je 
podrobně popsán v příloze č. 2 
vyhlášky, kde se uvádí rovnice 
Univerzální ztráty půdy USLE 
její modifikovaný tvar vč. 
vysvětlení jednotlivých veličin 
(faktorů), které do výpočtu eroze 
vstupují. Zároveň je 
„mechanismus výpočtu“ 
podrobně popsán jak v obecné 
části odůvodnění, tak v jeho 
zvláštní části a to především 
v pasážích, které se týkají § 2, § 5 
a přílohy č. 2 vyhlášky. 

 7) K § 5 odst. 
3, 4 a 6 

Vyhodnocování erozního ohrožení je založeno mimo jiné na zahrnutí 
plodin v osevním sledu. Z návrhu vyhlášky není zřejmé, jak orgán 

Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



17 
 

 ochrany ZPF tyto plodiny zjistí. V terénu lze z osevního sledu zjistit 
pouze jednu plodinu, v některých případech předplodinu. 
Zásadní připomínka 

Vyhláška uvádí, že orgán ochrany 
ZPF při hodnocení erozního 
ohrožení vychází z osevního sledu 
za období 5 let počítaného zpětně 
ode dne, v němž je erozní 
ohrožení hodnoceno; pokud není 
možné vycházet z  pětiletého 
osevního sledu, vychází se z co 
možná nejdelšího osevního sledu 
kratšího pěti let. 
 
Vyhláška dále uvádí, že orgán 
ochrany zemědělského půdního 
fondu si při hodnocení erozního 
ohrožení zemědělské půdy erozí 
vyžádá od vlastníka nebo jiné 
osoby, která je oprávněna 
posuzovanou plochu užívat, 
předložení provedeného osevního 
sledu a použité agrotechniky na 
posuzované ploše. Nemá-li orgán 
ochrany zemědělského půdního 
fondu k dispozici tyto údaje, 
vychází při hodnocení erozního 
ohrožení z údajů zjištěných 
v terénu. 
Zároveň vyhláška v § 5 odst. 5 
uvádí, že hodnocení erozního 
ohrožení není možné provést pro 
období kratší než období od 
termínu provedení předseťové 
přípravy půdy k dané plodině až 
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po termín provedení poslední 
pracovní operace základního 
zpracování půdy k plodině 
následné, při jejím vynechání až 
do termínu setí následné plodiny s 
výjimkou sadu, vinice, chmelnice, 
zeleniny, rychle rostoucích 
dřevin, travního porostu, trvalého 
travního porostu, víceletých 
plodin pěstovaných na orné půdě, 
zeleného víceletého úhoru a úhoru 
bez porostu, kde se vychází z 
průměrné hodnoty faktoru 
ochranného vlivu vegetace. 
V případě, kdy příslušný orgán 
ochrany ZPF nemá k dispozici 
údaje o osevním sledu, které byly 
od vlastníka nebo jiné osoby, 
která je oprávněna posuzovanou 
plochu užívat vyžádány, vychází 
při hodnocení erozního ohrožení 
z  

a) aktuálně pěstované plodiny 
zjištěné v terénu,  

b) agrotechniky spočívající 
v setí nebo sázení plodiny do 
zorané půdy radličkovým 
pluhem, přičemž sláma 
předplodiny byla sklizena, a 

c) veličin ve výpočtu eroze 
aktuálních v době výsevu 
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nebo výsadby plodiny, která 
byla zjištěna v terénu na 
posuzované ploše.     
 

V případě využití kombinovaných 
systémů zpracování půdy vychází 
orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu z agrotechniky 
s nejméně příznivou hodnotou ze 
všech kombinovaných.  
 
V případě, kdy orgán ochrany 
ZPF údaje o osevním sledu od 
vlastníka nebo jiné osoby, která je 
oprávněna posuzovanou plochu 
užívat, bude mít k dispozici, bude 
probíhat posouzení jejich 
relevance. Konkrétní postup bude 
řešen v rámci metodického 
pokynu pro příslušné orgány 
ochrany ZPF. Postup bude 
zahrnovat zejména využití 
dálkového průzkumu země 
(ortofoto snímkování) a využití 
dat obsažených v registru LPIS. 
V metodickém pokynu budou 
podrobnosti (co bude pro orgán 
ochrany použitelné pro prokázání, 
co by měl vlastník nebo uživatel 
posuzované plochy evidovat nebo 
doložit). 
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 8) K § 5 odst. 
4 písm. b) 

Navrhujeme písmeno b) přeformulovat, neboť text neodpovídá 
principu použité metody USLE. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Předmětné ustanovení je ve 
vyhlášce uvedeno z důvodu 
právní jistoty uživatele 
zemědělské půdy, kdy není možné 
uživateli zemědělské půdy 
v případě změny hodnot veličin 
(faktorů) v důsledku aktualizací, 
které budou pravidelně 1 x za rok, 
resp. 1 x za 4 roky probíhat 
(příloha č. 2 vyhlášky), a které do 
výpočtu eroze vstupují, 
započítávat takové hodnoty, které 
jsou pro uživatele zemědělské 
půdy znevýhodňující. V případě, 
kdy uživatel zemědělské půdy, 
např. před 5 lety ode dne v němž 
je erozní ohrožení hodnoceno 
vytvořil osevní sled, podle 
kterého dále zemědělskou půdu 
užíval, a následně v dalších letech 
došlo v důsledku aktualizací 
k takovému zpřesnění hodnot, 
které by vycházelo v neprospěch 
takového uživatele zemědělské 
půdy, vychází se při hodnocení 
erozního ohrožení z hodnot 
veličin (faktorů) platných v době 
zpracování osevního sledu. 

 9) K § 5 odst. 
5 

Navrhujeme změnit text ustanovení následovně: Akceptováno 
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 „(5) Hodnocení erozního ohrožení není možné provést pro období 
kratší než období od termínu provedení předseťové přípravy půdy k 
dané plodině až po termín provedení poslední pracovní operace 
základního zpracování půdy k plodině následné, při jejím vynechání až 
do termínu setí následné plodiny s výjimkou sadu, vinice, chmelnice, 
zeleniny, rychle rostoucích dřevin, travního porostu, trvalého travního 
porostu, víceletých plodin pěstovaných na orné půdě, teleného 
víceletého úhoru a úhoru bez porostu, kde se vychází z průměrné 
hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace.“. 
Zásadní připomínka 

 10) K § 5 odst. 
6 

 

K textu pod písmenem a) upozorňujeme, že osevní sled se v terénu 
zjistit nedá, pouze aktuálně pěstovaná plodina. 

Navrhujeme upravit text písmena b) následovně: 

„b) agrotechniky spočívající v setí nebo sázení plodiny do zorané 
půdy (radličkový pluh), přičemž sláma předplodiny byla 
sklizena.“. 

 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Požadujeme písmeno c) přeformulovat, neboť text neodpovídá principu 
použité metody USLE. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Vyhláška v § 5 vymezuje situaci, 
kdy orgán ochrany ZPF nemá 
k dispozici jiné údaje, než které 
uvádí výpočet eroze při 
konkrétním hodnocení pro 
plodinu zjištěnou v terénu. 
Nejedná se o zjišťování veličin 
v terénu. Jedná se o veličiny, které 
dle výpočtu eroze přísluší plodině, 
jež byla zjištěna v terénu. Text 
bude upraven: „veličin ve výpočtu 
eroze aktuálních v době výsevu 
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nebo výsadby plodiny, která byla 
zjištěna v terénu na posuzované 
ploše“. 

 11) K § 6 
 

Není zřejmé, zda opatření ke snížení erozního ohrožení stanoví orgán 
ochrany ZPF nebo zda je to výčet možných opatření, které může 
zemědělec využívat a následně zahrnout do výpočtu eroze. Z 
odůvodnění vyplývá, že se jedná o výčet možných opatření, které lze 
využít pro snížení erozního ohrožení posuzované plochy, nicméně 
návětí odstavce 1 tomu neodpovídá – je nutné text odstavce 1 
přeformulovat tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, co je jeho účelem. 

 

Vysvětleno 
Jedná se o výčet možných 
opatření, která může zemědělec 
využívat a následně zahrnout do 
výpočtu eroze. Podle § 3c odst. 2 
zákona způsob nápravy při 
erozním ohrožení volí původce 
závadného stavu podle 
prováděcího právního předpisu, tj. 
podle navrhované vyhlášky. Text 
§ 6 a jeho formulace odpovídá jak 
zmocňovacímu ustanovení 
zákona (ministerstvo stanoví 
vyhláškou mj. opatření ke snížení 
erozního ohrožení), tak je z něj 
patrné, že se jedná o faktor 
relevantní pro výpočet míry 
erozního ohrožení – viz odst. 2. 

  Chybí bližší specifikace jednotlivých opatření ke snížení erozního 
ohrožení – např. není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „optimální tvar 
a velikost posuzované plochy“, interpretace takovéhoto ustanovení 
může být v praxi velmi různorodá. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz výše. Optimální tvar a 
velikost posuzované plochy volí 
sám původce závadného stavu, 
tedy vlastník nebo jiná osoba 
oprávněná řešenou plochu užívat, 
a to prostřednictvím své volby 
např. v rámci výpočtu eroze, kde 
tvar a velikost volené plochy lze 
editovat. Podrobnosti budou 
v metodickém pokynu. 
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  V případě, že se jedná o opatření, která stanoví orgán ochrany ZPF 
upozorňujeme na skutečnost, že se jedná o opatření obtížně 
kontrolovatelná v terénu – např. v případě důlkování a hrázkování 
nejsou po prvním dešti důlky patrné. U pásového střídání 
upozorňujeme na časovou náročnost kontroly v případech, kdy je 
potřeba zaměřovat hranici mezi jednotlivými plodinami. U 
vrstevnicového obdělávání není specifikována odchylka řádků od 
vrstevnice. Dále upozorňujeme, že kontrola tohoto opatření je značně 
časově náročná. Setí do strniště je kontrolovatelné pouze na jaře a na 
podzim. Setí do umrtveného drnu je kontrolovatelné pouze po založení 
porostu. U vertikálního zpracování nejsou specifikovány detaily 
(hloubka operace). 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Opatření k nápravě neukládá 
orgán ochrany ZPF. Způsob 
nápravy při erozním ohrožení volí 
původce závadného stavu.  
U opatření uvedených v § 6 odst. 
1 písm. a) a b) návrhu bude jejich 
specifikace uvedena v 
metodickém pokynu.  
 

  Chybí možnost uplatnit technická a biotechnická opatření s vlivem na 
L-faktor. Jedná se o velmi důležitá opatření realizovaná např. i v 
procesu pozemkových úprav. 

• V § 6 doplnit pod odstavcem (1) písmeno c) v následujícím 
znění: 

„c) technická opatření: 
1. příkopy, 
2. průlehy, 
3. zatravněné údolnice se stabilizovanou dráhou soustředěného 
odtoku, 
4. polní cesty s protierozní funkcí, 
5. ochranné hrázky, 
6. ochranné nádrže, 
7. terénní urovnávky, 
8. terasy, 
9. protierozní meze, 
10. asanace erozních výmolů a strží.“ 

Akceptováno 
Zapracováno do textu vyhlášky a 
zároveň bude doplněno jako 
funkcionalita do výpočtu eroze. 
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Zásadní připomínka 
 12) K § 6 odst. 

1 písm. b) 
 

Požadujeme upravit písmeno b) následovně: 

„b) agrotechnická opatření, jimiž jsou např. 

1. vrstevnicové obdělávání, 
2. ochranné obdělávání; za ochranné obdělávání se pro účely 

této vyhlášky rozumí -setí do zorané půdy (radličkový pluh) 
v případě, že byla sláma předplodiny nesklizena, dále setí 
do strniště a setí do umrtveného drnu, setí s podplodinou, 
zpracování půdy bez obracení (disky, radličky, talíře, dláta) 
a strip-till, 

3. podrývání, 
4. hrázkování nebo důlkování, 

5. v případě trvalých kultur zatravněné meziřadí, krátkodobé porosty 
v meziřadí (podkultury), mulčování, protierozní sítě a rohože.“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Text upraven ve spolupráci 
s VÚMOP. 
a) agrotechnická opatření, jimiž 

jsou 
- vrstevnicové obdělávání, 
- ochranné obdělávání, kterým 

se rozumí  setí do půdy zorané 
radličkovým pluhem 
v případě, že sláma 
předplodiny nebyla sklizena, 
dále setí do strniště, setí do 
umrtveného drnu, setí 
s podplodinou, pásové 
zpracování půdy a zpracování 
půdy bez obracení provedené 
disky, radličkami, talíři nebo 
dláty, do zorané  

- podrývání, 
- hrázkování nebo důlkování. 
- v případě trvalých kultur2) 

zatravněné meziřadí, 
krátkodobé porosty 
v meziřadí, mulčování, 
protierozní sítě a rohože. 

 13) K § 6 odst. 
2 

 

V § 6 navrhujeme upravit text odstavce 2 takto: 

„(2) Účinnost zvoleného opatření ke snížení erozního ohrožení se pro 
posuzovanou plochu ve vazbě na přípustnou míru erozního ohrožení 
zjistí pro opatření dle § 6 odstavec (1) písmeno a) a b) pomocí výpočtu 
eroze a v případě opatření dle § 6 odstavec (1) písmeno c) je nutné pro 

Vysvětleno 
Ve výpočtu eroze budou 
zohledněna již realizovaná 
technická opatření, která budou 
převzata z LPIS. 
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jejich projektování a dimenzování využít metody a nástroje epizodně 
orientované, schopné do návrhu zohlednit konkrétní návrhovou srážku 
(n–letost epizody).  

 
 
 

  V případě, že je nutné pro projektování a dimenzování opatření dle § 6 
odstavec (1) písmeno c) využít hodnotu přípustné míry erozního 
ohrožení, pak se vždy využije Tabulka 4 Přílohy č. 1 vyhlášky.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Textem: „Orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu 
předává Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu informace 
získané z hodnocení erozního 
ohrožení potřebné z hlediska 
pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování 
některých zemědělských podpor. 
 “. 

 14) K § 8 
 

Požadujeme § 8 upravit následovně: 

„(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018 s výjimkou  

a) tabulky 2 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. 
července 2022 a pozbývá účinnosti dnem 30. června 2026, 

b) tabulky 3 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. 
července 2026 a pozbývá účinnosti dnem 30. června 2030 a  

c) tabulky 4 v příloze č. 1, která nabývá účinnosti dne 1. 
července 2030. 

(2) Tabulka 1 v příloze č. 1 pozbývá účinnosti dne 30. června 2022.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Datum účinnosti akceptováno.  

 15) K příloze 
č. 1 

 

Požadujeme upravit přílohu č. 1 podle připomínky č. 15.  

Upravit intenzitu ochrany půdy ve vyhlášce podle schváleného 
redesignu erozní ohroženosti na MZe – (podle termínů postupného 
navyšování ochrany půdy vždy k 1. 7. daného roku - 2018, 2022, 2026 
a 2030). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
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nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 

 16) K příloze 
č. 2 

 

Pokud se jedná o faktor R, je uvedeno, že se nově stanovuje každý 
čtvrtý rok, vždy k 1. lednu, nicméně není zřejmé, který rok je výchozím 
rokem. 

Vysvětleno 
Výchozím rokem je rok 2018 (dle 
účinnosti vyhlášky 1. července 
2018).  

  V návrhu chybí tabulky s jednotlivými faktory vstupujícími do 
výpočtu, který se tím pádem stává nepřezkoumatelným. 

Vysvětleno 
Vysvětlení viz připomínka č. 2. 

  V příloze je jako Vzorec pro výpočet míry erozního ohrožení na 
posuzované ploše uveden vztah C . P > Cp . Pp, ten však správně 
vyjadřuje „stav překročení míry erozního ohrožení“, což by bylo 
vhodné doplnit; dále by bylo vhodné doplnit i opačný stav, tedy „stav 
nepřekročení míry erozního ohrožení“ C . P ≤ Cp . Pp. 

Dále je třeba nahradit popis jednotlivých faktorů: 

„kde veličiny použité ve vzorcích jsou 

Cp . Pp = přípustný součin faktoru ochranného vlivu vegetace a 
účinnosti protierozních opatření vzhledem k přípustné míře erozního 
ohrožení, 

Gp = přípustná míra erozního ohrožení,  

R = faktor erozní účinnosti deště, vyjádřený v závislosti na kinetické 
energii a intenzitě erozně nebezpečných dešťů (N.ha-1), 

Akceptováno 
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K = faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a 
struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního 
profilu (t.N-1),  

L = faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na 
velikost ztráty půdy erozí (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na 
jednotkovém pozemku délky 22,13 m) 

S = faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty 
půdy erozí (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém 
pozemku sklonu 9 %), 

C = faktor ochranného vlivu vegetace vyjádřený v závislosti na vývoji 
vegetace a použité agrotechnice, 

P = faktor účinnosti protierozních opatření. 

Hodnoty veličin použité ve vzorcích se pro posuzovanou plochu zjistí 
pomocí výpočtu eroze: http://kalkulacka.vumop.cz. Faktory (veličiny) 
Gp, K, L, S, C a P se stanovují nově ve výpočtu eroze každoročně, vždy 
k 1. červenci, faktor (veličina) R se stanovuje nově každý čtvrtý rok, 
vždy k 1. červenci.“. 

 

  Také je třeba nahradit tzv. „pojistku redesignu“ 

„Součin veličin Cp a Pp nabývá hodnot 0 až 1, přičemž 

(1) pokud se na posuzované ploše nachází souvislá plocha větší než 2 
ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,1, přiřadí se 
posuzované ploše mediánová hodnota*) souvislé plochy (nebo více 
souvislých ploch) větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo 

Akceptováno 
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menšími 0,1, pokud by byla nižší než mediánová hodnota*) posuzované 
plochy, 

(2) pokud se na posuzované ploše nachází souvislá plocha větší než 2 
ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,4, přiřadí se 
posuzované ploše mediánová hodnota*) souvislé plochy (nebo více 
souvislých ploch) větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo 
menšími 0,4, pokud by byla nižší než mediánová hodnota*) posuzované 
plochy.  

(3) Pokud se na souvislé ploše nenachází souvislá plocha podle 
odstavce 1 nebo odstavce 2, přiřadí se posuzované ploše mediánová 
hodnota posuzované plochy. 
Vysvětlivka: 

*) Mediánová hodnota je zjistitelná pro posuzovanou plochu ve 
výpočtu eroze. 
Zásadní připomínka 

 K § 3 
 

Ustanovení neřeší fyzikální nebo biologické vlastnosti půdy, pouze 
erozi a hloubku půdy, zmocnění ze zákona o ochraně ZPF (§ 22 odst. 
1a zákona) není naplněno v plném rozsahu. 

Vysvětleno 
MŽP má zákonem (§ 22 odst. 1 
písm. a) uloženu povinnost 
stanovit půdy nevhodné pro 
změnu trvalého travního porostu 
na ornou půdu z hlediska jejich 
fyzikálních nebo biologických 
vlastností a jejich erozního 
ohrožení. Hledisko fyzikálních a 
biologických vlastností půdy je 
zohledněno v rámci faktoru 
erodovatelnosti půdy (příloha č. 2 
vyhlášky), který vychází z kódů 
bonitovaných půdně 
ekologických jednotek, resp. jim 
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příslušných hlavních půdních 
jednotek. 

 K § 3 písm. a) 
 

Upozorňujeme na možnou kolizi s podmínkou greeningu -  zákazu 
přeměny environmentálně citlivých travních porostů, nicméně z textu 
není možné vyhodnotit konkrétní dopady. Žádáme proto o vyjasnění 
postupů a kritérií. 

Vysvětleno 
Zemědělskou půdu evidovanou v 
katastru nemovitostí jako trvalý 
travní porost lze změnit na ornou 
půdu jen se souhlasem orgánu 
ochrany zemědělského půdního 
fondu uděleným na základě 
posouzení fyzikálních nebo 
biologických vlastností 
zemědělské půdy, rizik 
ohrožení zemědělské půdy erozí, 
včetně polohy údolnic a 
provedených opatření ke snížení 
těchto rizik, jako jsou například 
svahové průlehy (§ 2 zákona). 

  Ve zvláštní části odůvodnění v části „K § 4“ je uvedeno, že se v ČR za 
jeden rok vytvoří 1t ornice. Chybí pravděpodobně jednotka hektaru. 

Akceptováno 
 

  Název vyhlášky nekoresponduje s obsahem – obsah řeší pouze vodní 
plošnou erozi půdy. Chybí řešení eroze větrné a vodní. Vyhláška tak 
nenaplňuje zmocnění zákona o ochraně ZPF v plném rozsahu.  

Vysvětleno 
MŽP má uloženu povinnost 
vyhláškou stanovit způsob 
hodnocení erozního ohrožení 
zemědělské půdy, přípustnou 
míru erozního ohrožení 
zemědělské půdy a opatření 
k jeho snížení (§ 22 odst. 1 písm. 
d). Mezi zásadami ochrany 
zemědělské půdy je uveden zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy erozí překračováním 
přípustné míry jejího erozního 
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ohrožení stanovené prováděcím 
právním předpisem s tím, že 
přípustná míra erozního ohrožení 
se stanoví na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené 
v tunách na 1 ha za 
1 rok v závislosti na hloubce půdy 
(§ 3 odst. 1 psím b) zákona). 
Uvedená průměrná dlouhodobá 
ztráta půdy vyjádřená v tunách na 
1 ha za 
1 rok v závislosti na hloubce půdy 
odkazuje na univerzální rovnici 
ztráty půdy USLE (obecná část 
odůvodnění, zvláštní části 
odůvodnění k § 2, § 5 a k příloze 
č. 2 vyhlášky). Univerzální 
rovnice ztráty půdy USLE se týká 
výhradně problematiky vodní 
eroze. 
 
Řešení větrné eroze není 
předmětem vyhlášky. Zůstává na 
posudkové úrovni. 

 K odůvodnění 
 

Zcela chybí dopady (především ekonomické) na státní správu a 
samosprávu týkající se kontrolovaní této vyhlášky.  

Vysvětleno 
V oblasti vyčíslení 
předpokládaných nákladů (resp. 
cost/benefit analýzy) bylo 
součástí novely zákona hodnocení 
dopadů regulace (tzv. RIA), které 
obsahuje kvantifikované dopady 
na státní rozpočet, veřejné 
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rozpočty, dopady na 
podnikatelské subjekty, dopady 
na územní samosprávné celky, 
sociální dopady a dopady na 
životní prostředí a jako takové 
bylo v rámci uvedené novely 
zákona Parlamentem ČR 
schváleno. 
 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a 
informací připravují Cost-Benefit 
analýzu kvantifikující 
ekonomické dopady způsobené 
nárůstem požadavků na erozní 
ochranu od roku 2018. V rámci 
nastavení standardu DZES 5 se 
předpokládá zvýšení zastoupení 
erozně ohrožených ploch na 25 % 
orné půdy dle LPIS a využití 
připravované protierozní 
vyhlášky jako tzv. „baseline“ pro 
plnění tohoto standardu.  
Navržený způsob řešení je 
založen na standardní Cost-
Benefit analýze a dle zadání 
budou vyhodnoceny náklady 
zemědělců spojené s potřebou 
přijetí účinnějších protierozní 
ochrany (včetně dopadů na různé 
skupiny zemědělských podniků a 
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trvalé kultury), ale i přínosy lepší 
ochrany zemědělské půdy pro 
zemědělce (např. v podobě 
zajištění kvality půdy do 
budoucna) a přínosy na veřejné 
statky. 
Dosud byla předložena pouze 
průběžná zpráva a hodnoty v ní 
uvedené jsou pouze indikativní, 
do konce letošního roku budou 
dopočítávány další výstupy a 
zpřesněny některé uvedené 
hodnoty. 

  Vzhledem ke zkušenostem s kontrolami standardu DZES 5 (příloha 3 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb.) očekáváme, že kontrolování podmínek 
v rámci tzv. protierozní kalkulačky bude značně komplikované a tudíž 
tyto dopady nelze považovat za zanedbatelné. 

Vysvětleno 
Výpočet eroze umožní sjednocení 
přístupu orgánů ochrany ZPF při 
hodnocení erozního ohrožení 
zemědělské půdy 
z celorepublikového pohledu. 
Jedná se tak o zcela zásadní krok 
řízení výkonu státní správy na 
úseku ochrany ZPF (§ 17 písm. e), 
který bude dále podrobněji 
vymezen v rámci příslušného 
metodického pokynu pro orgány 
ochrany ZPF (obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností), které 
mají výkon státní správy v oblasti 
eroze zákonem stanoven (§ 15 
písm. d, f, l zákona). 
  Závěry z materiálu 
„Ekonomické dopady protierozní 
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vyhlášky na zemědělskou praxi“ 
(viz předchozí připomínka)   
budou  doplněny do odůvodnění 
k vyhlášce. 

  Není zřejmé vyhodnocení dopadu na zemědělskou podnikatelskou 
sféru, rovněž chybí vyčíslení předpokládaných dopadů na 
nejohroženější sektory, jako jsou citlivé komodity, zejména chmel či 
živočišná výroba. Tato připomínka je zásadní s ohledem na skutečnost, 
že vyhláška zakotvuje princip postupného navyšování rozsahu erozně 
ohrožených ploch, aniž by obsahovala krok vyhodnocení účinnosti v 
mezidobí. Také zcela chybí argumentace vztahující se k zachování 
úrodnosti půd. 

Akceptováno 
Viz výše – vyhodnocení 
připomínky „K odůvodnění“ 
  
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 
 
Argumentace vztahující se 
k zachování úrodnosti 
zemědělských půd je obsažena 
v odůvodnění vyhlášky.  

  Dále navrhujeme poslední větu první kapitoly přeformulovat: „Výpočet 
eroze pracuje v detailu základních ploch 5 x 5 m, na které je rozdělena 
celá ČR (pro každou z těchto ploch jsou určeny jednotlivé veličiny, 

Akceptováno 
Výpočet eroze pracuje v detailu 
základních ploch 5 x 5 m, na které 
je rozdělena celá Česká republika, 
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které vstupují do výpočtu ztráty půdy USLE a z nich se určují výsledné 
hodnoty jako medián pro hodnocené území).“ 

jak je uvádeno vezvláštní části 
odůvodnění k § 5 („Aplikace 
pracuje v detailu základních ploch 
5 x 5 m, na které je rozdělena celá 
Česká republika. Pro každou 
z těchto ploch jsou určeny 
jednotlivé veličiny, které vstupují 
do výpočtu ztráty půdy USLE a 
z nich prostřednictvím 
mediánových hodnot určuje 
výsledné hodnoty pro hodnocené 
území. 

  Strana 5, zvláštní část K § 2, konec prvního odstavce přeformulovat: 
„Pro účely vyhlášky se vychází z modifikovaného tvaru této rovnice, 
kdy se překročení přípustné míry erozního ohrožení hodnotí na základě 
hodnot C . P (určených aplikací ze zadaného osevního postupu, použité 
agrotechniky a případně použitých protierozních opatření) a jejich 
porovnáním s limitními hodnotami Cp . Pp (určenými aplikací pro 
hodnocenou plochu pomocí výpočtu Cp . Pp = Gp / (R . K . L . S)). Stav 
překročení míry erozního ohrožení nastane, když C . P > Cp . Pp.“ 

Akceptováno 
 

  Strana 6, zvláštní část K § 5, K odst. 2 využít vysvětlení stavu 
překročení přípustné míry eroze viz výše a sladit termíny aktualizací 
jednotlivých faktorů. 

Akceptováno 
 

  Strana 6, zvláštní část K § 5, K odst. 5 přeformulovat dle nového znění 
„Hodnocení erozního ohrožení není možné provést pro období kratší 
než období od termínu provedení předseťové přípravy půdy k dané 
plodině až po termín provedení poslední pracovní operace základního 
zpracování půdy k plodině následné, při jejím vynechání až do termínu 
setí následné plodiny s výjimkou sadu, vinice, chmelnice, zeleniny, 
rychle rostoucích dřevin, travního porostu, trvalého travního porostu, 
víceletých plodin pěstovaných na orné půdě, teleného víceletého úhoru 

Akceptováno 
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a úhoru bez porostu, kde se vychází z průměrné hodnoty faktoru 
ochranného vlivu vegetace“  

  Strana 8, K příloze č. 2 v úvodu text přeformulovat: „Zde je uveden 
konkrétní výpočtový vzorec, na základě kterého se zjistí, zda dochází k 
překračování přípustné míry erozního ohrožení zemědělské půdy. 
Zároveň se uvádí a vysvětlují jednotlivé veličiny, které do výpočtu 
vstupují.  

Pro účely vyhlášky se vychází z modifikovaného tvaru rovnice USLE, 
kdy se překročení přípustné míry erozního ohrožení hodnotí na základě 
hodnot C . P (určených aplikací ze zadaného osevního postupu, použité 
agrotechniky a případně použitých protierozních opatření) a jejich 
porovnáním s limitními hodnotami Cp . Pp (určenými aplikací pro 
hodnocenou plochu pomocí výpočtu Cp . Pp = Gp / (R . K . L . S)). Stav 
překročení míry erozního ohrožení nastane když C . P > Cp . Pp.  

Dále jsou zde stanovena pravidla ….“  

Akceptováno 
 

  Požadujeme v celém textu sjednotit termíny se všemi uplatněnými 
připomínkami. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K ustanovení § 
2 odst. 1 písm. 
c) 
 

Z důvodu lepšího porozumění textu doporučujeme upravit formulaci 
například takto:  
„c) posuzovanou plochou plocha, která je předmětem hodnocení 
erozního ohrožení zemědělské půdy.“ 
a touto formulací nahradit stávající „vycházení orgánů a osob z půdy“. 

Akceptováno 

Text upraven:  

§ 2 odst. 1 

„Posuzovanou plochou plocha, 
která je předmětem hodnocení 
erozního ohrožení zemědělské 
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půdy a je stanovena podle 
odstavce 2.“ 

§ 2 odst. 2 

„Jedná-li se o zemědělskou půdu 
evidovanou v evidenci využití 
zemědělské půdy podle 
uživatelských vztahů, je 
posuzovanou plochou podle  
odstavce 1 písm. c) díl půdního 
bloku1) nebo část dílu půdního 
bloku, jejíž hranice lze 
identifikovat v terénu, a na níž je 
pěstována jedna plodina v různém 
osevním sledu. Jedná-li se o 
zemědělskou půdu neevidovanou 
v evidenci využití zemědělské 
půdy podle uživatelských vztahů, 
je posuzovanou plochou podle 
odstave 1 písm. c) souvislá plocha 
zemědělské půdy, jejíž hranice lze 
identifikovat v terénu, a na níž je 
pěstována jedna plodina v různém 
osevním sledu jedním vlastníkem 
nebo jednou osobou oprávněnou 
tuto plochu užívat.“. 

 
 

K ustanovení § 
3 písm. a) 
 

V ustanovení se uvádí, že „míra erozního ohrožení se… zjistí pomocí 
výpočtu eroze podle § 5 odst. 1“. Ustanovení § 5 odst. 1 se však zabývá 
„erozním ohrožením“ a „přípustnou mírou erozního ohrožení“, nikoliv 
„výpočtem eroze“. „Výpočet eroze“ je uveden v § 5 odst. 2. 
Doporučujeme uvést ustanovení do souladu.  

Akceptováno  

Text § 3 upraven. 
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 K ustanovení § 
5 odst. 2 
 

V ustanovení § 5 odst. 2 se uvádí, že „výpočet eroze“ se provádí 
pomocí vzorce uvedeného v příloze č. 2. Příloha č. 2 však nese nadpis 
„Vzorec pro výpočet míry erozního ohrožení na posuzované ploše“, 
nikoliv „výpočet eroze“. Doporučujeme zvážit uvedení pojmosloví do 
souladu. 

Vysvětleno 
Výpočet eroze je elektronická 
aplikace. Tato elektronická 
aplikace pracuje se vzorcem, 
který umožňuje vyhodnotit erozní 
ohrožení.  

 K příloze č. 2 
 

V příloze se uvádí, že „Hodnoty veličin … se stanovují nově ve 
výpočtu eroze každoročně…“ a že faktor „R se stanovuje nově každý 
čtvrtý rok…“. Doporučujeme vypustit slovo „nově“ v obou výskytech 
a místo něho ve formulaci uvést, na základě čeho nebo z jakých údajů 
se vychází při stanovení těchto veličin. 

Akceptováno 

Princip výpočtu eroze a způsob 
stanovení jednotlivých faktorů 
vychází z všeobecně rozšířené a 
používané Univerzální rovnice 
ztráty půdy, která byla 
publikována již v roce 1978 
(WISCHMEIER, W.H.; SMITH, 
D.D.. Predicting Rainfall Erosion 
Losses: A Guide to Conservation 
Planning. Agriculture Handbook 
No. 537. Washington, DC. : 
USDA/Science and Education 
Administration, US. Govt. 
Printing Office, 1978.).  

Viz příloha č. 2 vyhlášky 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 7 
Přechodné 
ustanovení 

 

Konstatujeme, že přestože ve zvláštní části odůvodnění v pasáži 
týkající se § 7 je zmiňován princip nepřípustnosti retroaktivity právního 
předpisu, tak tento se vztahuje pouze k pravé retroaktivitě. Dle našeho 
názoru jde ovšem v tomto případě o retroaktivitu nepravou, která, jak 
sám Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech (srov. např. nález 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96, vyhlášeném pod č. 63/1997 Sb.) 

Vysvětleno 

Toto ustanovení nezakládá právní 
následky pro minulost, ale 
umožňuje vzít minulé skutečnosti 
za podmínku budoucího právního 
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konstatoval, je obecně přípustná, je-li nutná k dosažení zákonem 
zamýšleného cíle, přičemž existují pouze výjimky odůvodňující její 
nepřípustnost. Lze tedy říci, že nepravá retroaktivita je přípustná a 
v praxi poměrně běžná, přičemž s danou problematikou je možné se 
setkat téměř při každé změně právní úpravy, neboť v těchto případech 
vždy dochází k určité modifikaci dosavadního stavu. V této souvislosti 
upozorňujeme, že k účelu předkladatelem sledovaného slouží institut 
legisvakance právního předpisu. 

Na základě výše uvedeného tedy doporučujeme bez náhrady vypustit § 
7 a popřípadě posunout účinnost vyhlášky. 

následku. Tato úprava je 
stanovena z důvodu, že to může 
být pro uživatele zemědělské 
půdy výhodnější. Pokud by tato 
právní úprava neexistovala, 
muselo by se vycházet pouze 
z osevního sledu aplikovaného 
ode dne nabytí účinnosti 
vyhlášky, a tudíž z možného 
nejoptimálnějšího stavu pro 
uživatele zemědělské půdy by 
mohlo být vycházeno až po 5 
letech ode dne účinnosti. 
Legisvakance není institut, který 
by byl vhodný na řešení 
uvedeného problému. 

Odůvodnění bude upraveno. 
 K § 8 Účinnost 

a k příloze č. 1 

 

Upozorňujeme, že konstrukce ustanovení o nabytí účinnosti, a s tím 
související znění přílohy č. 1 návrhu, nejsou z legislativně technického 
hlediska zcela správná. Dle našeho názoru by bylo vhodnější, aby 
příloha č. 1 obsahovala pouze jednu tabulku, tzn. současnou tabulku 1 
s tím, že tato by následně byla dle potřeby novelizována. 
Doporučujeme proto z přílohy č. 1 vypustit tabulky 2 až 4 a v § 8 
stanovit pouze datum nabytí účinnosti vyhlášky bez dalšího. 

Vysvětleno 
Pro aplikaci efektivní protierozní 
ochrany je nezbytné řešit ve 
vyhlášce cílovou ochranu erozně 
ohrožené zemědělské půdy (60% 
erozně ohrožené  zem. půdy) 
Uvedení pouze tabulky č. 1 (25% 
erozně ohrožené zem. půdy) je 
řešení polovičaté a nedostatečně 
účinné. Progrese nastavená 
v příloze č. 1 ve 4-letém intervalu 
je výsledkem kompromisu mezi 
MŽP a MZe s ohledem na co 
nejhladší adaptaci hospodařících 
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subjektů na nově zaváděné 
požadavky na protierozní ochranu 
zemědělské půdy. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

 Bez připomínek   

Ministerstvo 
kultury 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

 Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility 

Nad rámec posuzování slučitelnosti  

 K § 3 písm. a) 
návrhu 

 

 

Doporučujeme přeformulovat část věty před středníkem takto: 

 „půdy nacházející se na plochách, kde hospodařením na orné 
půdě nelze prostřednictvím přípustného ochranného vlivu vegetace a 
přípustné účinnosti protierozních opatření docílit míry erozního 
ohrožení nižší než přípustné“. 

Akceptováno částečně 

Text přeformulován podle 
připomínky AV ČR – viz níže. 

 K § 3 písm. b) 
návrhu 

Doporučujeme přeformulovat navrhovanou úpravu takto: 

 „půdy s hloubkou půdního profilu do 30 cm.“. 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 3 
návrhu 

Doporučujeme vypustit část věty za středníkem a v § 2 odst. 1 
definovat pojem „osevní sled“. 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 3 a 4 
návrhu 

S ohledem na to, že odstavce 3 a 4 upravují tutéž matérii (z čeho 
vychází orgán ochrany zemědělského půdního fondu), doporučujeme 
navrhovanou úpravu sloučit do jednoho odstavce. 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 5 
návrhu 

Doporučujeme část věty začínající slovy „s výjimkou sadu, vinice, …“ 
upravit jako samostatnou větu takto: 

Vysvětleno 
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  „Obdobím potřebným pro vypěstování jedné zemědělské 
plodiny v případě sadu, vinice, chmelnice, zeleniny, rychle rostoucích 
dřevin, trvalého travního porostu a úhoru bez porostu se rozumí jeden 
kalendářní rok.“. 

Text upraven na základě 
připomínky Mze – viz 
vyhodnocení k připomínce 9) 
Mze. 

 K § 6 odst. 1 
písm. a) návrhu 

Doporučujeme doplnit na konec bodu 2. spojku „nebo“ a na konci 
bodu 3. nahradit spojku „a“ spojkou „, nebo“. 

Akceptováno 

 K příloze č. 2 
návrhu 

Doporučujeme blíže specifikovat výpočet eroze nyní konkretizovaný 
pouze odkazem na internetovou stránku a dále doporučujeme stanovit 
způsob stanovení faktorů (veličin). 

Vysvětleno 

Principy výpočtu eroze (výpočtu 
míry hodnocení erozního 
ohrožení na posuzované ploše) je 
definováno v příloze č. 2.  
Další specifikace výpočtu eroze a 
dále stanovení způsobu stanovení 
faktorů (veličin) není možné 
s ohledem na značný rozsah 
popisu algoritmu webové aplikace 
a popisu způsobu stanovení 
faktorů prostřednictvím zejména 
matematických operací. Značný 
rozsah těchto popisů ve vyhlášce 
by byl nesrozumitelný a proto 
nepoužitelný. Podstatné je, že 
princip výpočtu eroze a způsob 
stanovení jednotlivých faktorů 
vychází z všeobecně rozšířené a 
používané Univerzální rovnice 
ztráty půdy, která byla 
publikována již v roce 1978 
(WISCHMEIER, W.H.; SMITH, 
D.D.. Predicting Rainfall Erosion 
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Losses: A Guide to Conservation 
Planning. Agriculture Handbook 
No. 537. Washington, DC. : 
USDA/Science and Education 
Administration, US. Govt. 
Printing Office, 1978.)  

Úřad vlády ČR – 
Vedoucí úřadu 
vlády 

 Bez připomínek  

Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

 V dopadech na státní správu zcela chybí náklady na informační systém. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Elektronická aplikace „Výpočet 
eroze“ je v současnosti připravena 
k použití. Dílčí náklady je možné 
vztáhnout pouze na budoucí 
správu této aplikace. 

  Postup při implementaci protierozní vyhlášky by měl být v souladu 
s REDESIGNEM.  Posunutí termínu platnosti na 1. 1. 2018 je na 
hranici reálnosti – z hlediska zemědělské praxe by měla mít vyhláška 
platnost nejdříve k 1. 7. 2018, aby postihla nový zemědělský cyklus. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

  Doporučujeme vyhodnotit ekonomické a další dopady vyhlášky, a to 
jak teritoriální, tak i sektorové, včetně dopadů na plnění záměrů Mze 
vyplývajících ze strategie resortu 2030 (např. požadavky na navýšení 
ploch brambor, cukrovky, zeleniny, trvalých kultur apod. a naopak 
pokles ploch obilovin a řepky) a doplnit je do odůvodnění vyhlášky. 

Vysvětleno 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a 
informací připravují Cost-Benefit 
analýzu kvantifikující 
ekonomické dopady způsobené 
nárůstem požadavků na erozní 
ochranu od roku 2018. V rámci 
nastavení standardu DZES 5 se 
předpokládá zvýšení zastoupení 
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erozně ohrožených ploch na 25 % 
orné půdy dle LPIS a využití 
připravované protierozní 
vyhlášky jako tzv. „baseline“ pro 
plnění tohoto standardu.  
Navržený způsob řešení je 
založen na standardní Cost-
Benefit analýze a dle zadání 
budou vyhodnoceny náklady 
zemědělců spojené s potřebou 
přijetí účinnějších protierozní 
ochrany (včetně dopadů na různé 
skupiny zemědělských podniků a 
trvalé kultury), ale i přínosy lepší 
ochrany zemědělské půdy pro 
zemědělce (např. v podobě 
zajištění kvality půdy do 
budoucna) a přínosy na veřejné 
statky. 
Dosud byla předložena pouze 
průběžná zpráva a hodnoty v ní 
uvedené jsou pouze indikativní, 
do konce letošního roku budou 
dopočítávány další výstupy a 
zpřesněny některé uvedené 
hodnoty. 
Ve vztahu k trvalým kulturám je 
navrženo přechodné ustanovení, 
které vyjímá již založené, v 
budoucnu zakládané či 
obnovované trvalé kultury z 
působnosti navrhované vyhlášky.  
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Uvedený postup se týká též 
zeleninových druhů a léčivých, 
aromatických a kořeninových 
rostlin. 

  S přihlédnutím k výše uvedenému se doporučujeme případně zaměřit 
pouze na plochu orné půdy a v první fázi nezahrnovat do návrhu trvalé 
kultury. 

Vysvětleno 

Viz vyhodnocení k předcházející 
připomínce. 

  Doporučujeme zvážit zohlednění bilance organické hmoty při výpočtu 
eroze. 

Akceptováno 

Zohledněno v aplikaci “Výpočet 
eroze“. 

  Doporučujeme provést revizi tabulky C faktorů a popsat jakým 
způsobem bude tabulka rozšiřovaná respektive novelizována v případě 
nových technologií. 

Akceptováno  

Novelizace hodnot C-faktoru je 
specifikována v příloze č. 2. 

  Doporučujeme vysvětlit, jakým způsobem bude orgán ochrany ZPF 
postupovat při hodnocení, např. jakým způsobem si bude vybírat 
subjekty ke kontrole (na základě erozní události nebo preventivně), 
odpovědnost uživatele nebo vlastníka, jaké doklady bude orgán 
ochrany ZPF vyžadovat a v jaké podobě je akceptovat apod., jak bude 
kontrola koordinována se SZIF. 

Vysvětleno 
Zákon v § 3 stanovuje zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy překračováním přípustné 
míry jejího erozního ohrožení 
stanoveného vyhláškou. Přípustná 
míra erozního ohrožení se 
stanovuje na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené 
v tunách na 1 ha za 1 rok 
v závislosti na hloubce půdy (§ 3 
odst. 1 písm. b) zákona). 
K překročení přípustné míry 
erozního ohrožení dochází dříve, 
než dojde k nastalé erozní 
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události. Zákon (§ 3 odst. 1 písm. 
b) tak předchází vzniku erozních 
událostí..   
 
Obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, jako zákonem 
zmocněné orgány ochrany ZPF(§ 
15 písm. d, f, l zákona) ke kontrole 
dodržování přípustné míry 
erozního ohrožení, budou v rámci 
řízení výkonu státní správy 
metodicky vedeny primárně 
k řešení erozně nejohroženějších 
ploch, resp. ploch s nastalými 
erozními událostmi (např. 
evidovaných v aplikaci 
„Monitoring eroze“ či na základě 
podaných podnětů). 

  Doporučujeme detailně popsat kontrolované parametry u protierozních 
opatření, doplnit jakým způsobem je Protierozní kalkulačka 
zohledňuje, doplnit taxativní výčet technických protierozních opatření, 
které mohou být realizované v rámci KoPÚ. Řada podmínek je jen 
obtížně kontrolovatelná – s určitým časovým odstupem již nelze 
pěstovanou plodinu či provedené operace vůbec prokázat. 

Akceptováno 

Kontrolované parametry budou 
obsaženy ve veřejně dostupném 
metodickém pokynu. 

Technická opatření byla doplněna 
do §6 odst. 1) písm. c). 

  Doporučujeme doplnit, jak byla analyzována kontrolovatelnost a tedy i 
vymahatelnost vyhlášky. 

Vysvětleno 

Požadavek na zpracování analýzy 
nebyl vznesen, zároveň není 
povinné takovou analýzou 
disponovat. Z těchto důvodů není 
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analýza zpracována. 
Vymahatelnost je zajištěna přes 
možnost ukládaní sankcí – sankce 
za porušení povinnosti 
neohrožovat zemědělskou půdu 
erozí jsou stanoveny v zákoně o 
ochraně zemědělského půdního 
fondu. 

  Doporučujeme dořešit nesoulady s nastavením pravidel Mze pro 
rozorávání TTP. 

Vysvětleno 

Vypořádáno s MZe.  Navrhovaná 
vyhláška a greening nejsou 
v kolizi, jedná se o 
komplementárně nastavený 
systém. 

  Doporučujeme doplnit ustanovení nástroje – centrálního registru či 
evidence, jež by shromažďovala údaje o pravomocných rozhodnutích 
orgánů ochrany ZPF o porušení povinností z vyhlášky v oblasti erozní 
ohroženosti. 

Akceptováno 
Do ustanovení § 5 je 
doplněno následující:  
Orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu předává Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu 
fondu informace získané 
z hodnocení erozního ohrožení 
potřebné z hlediska pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování 
některých zemědělských podpor. 

  Doporučujeme zvážit přenesení některých obecných požadavků a 
podmínek týkajících se zejména způsobů agrotechnických operací a 
osevních postupů, z elektronické aplikace podle ustanovení § 2 písm. 
b) návrhu vyhlášky, přímo do vlastních ustanovení vyhlášky, případně 
do samostatné přílohy vyhlášky; důvodem je zejména posílení právní 

Vysvětleno 
Bude zohledněno v metodickém 
pokynu k aplikaci navrhované 
vyhlášky. 
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jistoty při aplikaci právní úpravy, a to jak ze strany správních orgánů, 
tak zemědělců. 

Nejvyšší soud  Bez vyjádření  

Nejvyšší správní 
soud 

 Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

 Bez připomínek  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

 Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

   

Správa státních 
hmotných rezerv 

 Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

 Bez připomínek  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

 Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a 
techniků činných 
ve výstavbě 

 Bez připomínek  

Nejvyšší správní 
soud 

 Bez připomínek  

Úřad pro 
zahraniční styky 
a informace 

 Bez připomínek  
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Bezpečnostní 
informační 
služba 

 Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 Bez připomínek  

Český báňský 
úřad 

 Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

 Bez připomínek  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K nadpisu Nadpis „Vyhláška“ na str. 1 má být podle čl. 33 Legislativních pravidel 
vlády napsán velkými písmeny, tedy „VYHLÁŠKA“. 

Akceptováno 

  V úvodní větě návrhu vyhlášky na str. 1, která zní „Ministerstvo 
životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 
Sb.“ je uveden odkaz na § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 334/1992 
ve znění zákona č. 41/2015 Sb. – poslední novelou zákona o ochraně 
půdního fondu je však zákon č. 184/2016 Sb. – navrhuji tedy provést 
aktualizaci tohoto odkazu. 

Vysvětleno 
Poslední novelou zákona 
zmocňovací ustanovení nebylo 
dotčeno, tudíž je pouze ve znění 
zákona č. 41/2015 Sb. 
 

  Poznámka pod čarou č. 1) odkazuje na § 3a odst. 12 zákona č. 
252/1997, ve znění zákona č. 179/2014 Sb. V tomto znění § 3a 
neobsahuje odst. 12, ten byl doplněn až zákonem č. 298/2016 Sb. s tím, 
že zákon byl poté ještě vícekrát novelizován. V této souvislosti navrhuji 
provést aktualizaci uvedeného odkazu. 

Vysvětleno 

Poznámka pod čarou je správně, 
odstavec 12 byl do zákona vložen 
zákonem č. 179/2014 Sb. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

 Bez připomínek  
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Kraj Vysočina  K návrhu 
vyhlášky jako 
celku 

Jako účinný nástroj se jeví doplnění vyhlášky o spolupráci orgánu 
ochrany ZPF se SZIF, že bude zajištěna vzájemná výměna 
informací, souvisejících s posuzováním míry erozního ohrožení a s 
ukládáním a kontrolou účinnosti protierozních opatření. 
Je nutno využít možného sdílení informací, například údaje o 
uložených protierozních opatřeních a údaje o výsledcích kontrol jejich 
plnění a o jejich účinnosti. 
Zásadní připomínka   

Vysvětleno 

Spolupráci se SZIF 
předpokládáme. I za tímto účelem 
je připravováno Memorandum o 
spolupráci mezi MŽP a MZe, na 
základě něhož bude nastavena 
efektivní protierozní ochrana 
v součinnosti obou zmiňovaných 
resortů. 

 K návrhu 
vyhlášky jako 
celku 

Ve vyhlášce chybí nutnost ověření předpokládaných dopadů na 
objem a ekonomiku zemědělské produkce, vyhodnocení velikosti 
dotčených ploch za celou republiku podle § 3 návrhu a ověření 
výměry omezeně používaných ploch z důvodů naplnění opatření ke 
snížení erozního ohrožení podle § 6 návrhu vyhlášky.  
Z odůvodnění návrhu nelze zjistit, zda přípustná míra erozního 
ohrožení uvedená v tab. 1 až 4 byla stanovena správně s ohledem na 
možnosti zemědělské praxe a nutné regulaci eroze. Ve zdůvodnění 
návrhu není nijak popsána účinnost již zavedených opatření DZES. Z 
návrhu není patrné, jak se navrhovaná vyhláška a opatření DZES 
doplňují. Vyhláška neobsahuje nutnost ověřování účinnosti opatření, 
přičemž je přepokládáno postupné zpřísňování opatření až do r. 2030. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a 
informací připravují Cost-Benefit 
analýzu kvantifikující 
ekonomické dopady způsobené 
nárůstem požadavků na erozní 
ochranu od roku 2018. V rámci 
nastavení standardu DZES 5 se 
předpokládá zvýšení zastoupení 
erozně ohrožených ploch na 25 % 
orné půdy dle LPIS a využití 
připravované protierozní 
vyhlášky jako tzv. „baseline“ pro 
plnění tohoto standardu.  
Navržený způsob řešení je 
založen na standardní Cost-
Benefit analýze a dle zadání 
budou vyhodnoceny náklady 
zemědělců spojené s potřebou 
přijetí účinnějších protierozní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



49 
 

ochrany (včetně dopadů na různé 
skupiny zemědělských podniků a 
trvalé kultury), ale i přínosy lepší 
ochrany zemědělské půdy pro 
zemědělce (např. v podobě 
zajištění kvality půdy do 
budoucna) a přínosy na veřejné 
statky. 
Dosud byla předložena pouze 
průběžná zpráva a hodnoty v ní 
uvedené jsou pouze indikativní, 
do konce letošního roku budou 
dopočítávány další výstupy a 
zpřesněny některé uvedené 
hodnoty. 
V navrhované vyhlášce nebude 
postupné zvyšování opatření: 
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 
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 k § 2 odst. 2 Navrhujeme upravit § 2 odst. 2 vyhlášky.  
Posuzovanou plochou má být díl půdního bloku nebo část dílu půdního 
bloku, definované dle odkazu č. 1 pod čarou v § 3a odst. 12 zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb. 
Definice dílu půdního bloku jakožto posuzované plochy dle protierozní 
vyhlášky se v zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
neomezuje pouze na § 3a odst. 12 tohoto zákona, ale je uvedena dále i 
v § 3a odst. 13 zákona o zemědělství (ve vztahu k ekologickému 
zemědělství, agroenviromentálním opatřením a k registrům ploch 
vinic, chmelnic a evidence ploch ovocných sadů podle zvláštních 
právních předpisů). 
Zásadní připomínka   

Akceptováno 
Bude upravena poznámka pod 
čarou č. 1 doplněním odst. 13. 

 k § 3 písm. b) Mezi půdami nevhodnými pro změnu trvalého travního porostu na 
ornou půdu jsou v § 3 písmeni b) protierozní vyhlášky jsou uvedeny 
půdy mělké, tj. půdy charakterizované hloubkou půdního profilu do 30 
cm.  
Navrhujeme do vyhlášky doplnit upřesnění, jakým způsobem má 
orgán ochrany ZPF při posuzování ověřit v konkrétním případě 
tuto skutečnost. 
Návrh umožňuje více možných postupů s rizikem, že výsledky 
posouzení budou úzce vázány na to, který ze způsobů posouzení bude 
použit; a tyto výsledky posouzení se potom mohou v jednotlivých 
případech dle použitého způsobu posouzení diametrálně lišit.  
Zásadní připomínka   

Vysvětleno 
Dle BPEJ-HPJ 
Řešené zemědělské půdy jsou 
rozlišitelné na základě kódu 
bonitované půdně ekologické 
jednotky, ze kterého vyplývají pro 
jednotlivé klimatické a půdní 
podmínky kombinace 
odpovídající jejich zmíněné 
charakteristice. Pokud je v BPEJ 
uveden rozsah hloubky půd, bere 
se nejmenší hloubka půdy. Jedná 
se o podrobnosti nad rámec 
vyhlášky, proto bude vysvětleno  
ve zmiňovaném  metodickém 
pokynu. 

 k § 5 odst. 6 Navrhujeme doplnit definici pojmu „osevní sled“ ve smyslu § 5 
odst. 6 vyhlášky. Není zřejmé, zda je totožný s pojmem „osevní 
postup“. 

Vysvětleno 
Ano, nemusí se dospět ke 
stejnému výsledku. Právní úprava 
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Návrh vyhlášky obsahuje v § 5 odst. 6 nejednoznačné ustanovení, 
kolidující s ustanovením § 5 odst. 4 písmenem a) této vyhlášky a 
neumožňuje orgánu ochrany ZPF její připomínkovaný návrh (v případě 
neposkytnutí informace o osevním sledu od vlastníka nebo jiné osoby, 
která je oprávněna posuzovanou plochu užívat) objektivně hodnotit 
osevní sled a erozní ohrožení půdy. 
Zjištění osevního sledu je v § 5 odst. 6 vyhlášky řešeno dvěma způsoby: 

a) orgán ochrany ZPF si jej vyžádá od vlastníka nebo jiné osoby, 
která je oprávněna posuzovanou plochu užívat; 

b) vychází z osevního sledu zjištěného v terénu; agrotechniky do 
zorané půdy, přičemž sláma předplodiny byla sklizena a z 
aktuálních veličin ve výpočtu eroze v době výsevu nebo 
výsadby plodin zjištěné v terénu na posuzované ploše. 

V případě, že vlastník nebo jiná osoba neposkytne informaci dle 
písmene a), může sice orgán ochrany ZPF v terénu zjistit, jaká 
konkrétní plodina se na konkrétní posuzované ploše nachází v 
konkrétním roce, to ale podle našeho názoru nemůže být stejný pojem 
jako zjištění osevního sledu (to je - střídání plodin na pozemku za delší 
časové období - pět let, nebo nejdelší osevní sled, kratší pěti let ve 
smyslu § 5 odst. 4 písmene a) vyhlášky). 
Není zřejmé, zda údaje o osevních sledech by bylo možno zjistit a 
využít i z jiných zdrojů, například z databáze LPIS (veřejná, neveřejná) 
a jestli tyto zdroje budou správním orgánům ochrany ZPF 
zpřístupněny. 
Zásadní připomínka  

obsažená v poslední větě odst. 6 je 
stanovena právě pro případ, že 
orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu nemá k dispozici 
faktický osevní sled od uživatele 
zemědělské půdy.  
Upraveno znění §5 odst. 6 písm. 
a) následovně: „aktuálně 
pěstované plodiny zjištěné 
v terénu“. 
 

Osevní sledy dostupné v LPIS 
(aktuálně v části nazvané 
„Deklarace plodin“) budou 
využívány v rámci aplikace 
výpočet eroze ve vazbě na 
následné právní a technické řešení 
přístupu orgánů ochrany ZPF do 
systému LPIS. 

 k § 6 odst. 1 
písm. a) bodu 3 

V souvislosti s problematikou pásového střídání plodin 
navrhujeme do vyhlášky doplnit upřesnění parametru minimální 
šíře pásu v závislosti na svažitosti pozemku a plodině. 
Pásové střídání plodin, přerušovací a zasakovací pásy musí orgán 
ochrany ZPF jako opatření schválit tak, aby byly účinné a šířka pásu je 
jedním z parametrů (kromě druhu plodiny), které mají zásadní vliv na 

Vysvětleno 
Uvedená opatření jsou volena 
uživatelem zemědělské půdy a 
nebudou schvalována orgánem 
ochrany ZPF. Jejich efekt se 
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účinnost navržených PE opatření. Předpokládá se, že šíře pásu bude 
záviset na násobku šíře záběru secího stroje. 
Zásadní připomínka   

zobrazí v aplikaci „Výpočet 
eroze“.  
Popis organizačních a 
agrotechnických opatření bude 
zapracován do plánovaného 
metodického pokynu. 

 k § 6 odst. 1 
písm. b) 

Navrhujeme doplnění agrotechnických opatření v § 6 odst. 1 
písmeni b) vyhlášky o setí kukuřice do úzkého řádku (do 45 cm, 
např. 37,5). Zároveň navrhujeme doplnění do agrotechnických 
opatření. 
Při tvorbě vyhlášky bylo toto účinné opatření, významně snižující 
riziko eroze půdy, zcela opomenuto. 
Zásadní připomínka  

 Vysvětleno Samotné setí 
kukuřice do úzkého řádku není 
dostatečným protierozním 
opatřením – do výpočtu eroze 
nebude samostatně zahrnuto. 

 k § 6 odst. 1 
písm. b) bodu 2 

Z vyhlášky není zřejmé, zda se pojem „vertikální zpracování půdy“ 
vztahuje na podrývání a dlátování, případně na další metody 
(odkameňování).  
Navrhujeme doplnění závorky za sousloví „vertikální zpracování 
půdy“ s uvedením výčtu konkrétních opatření, která lze pod tento 
pojem zahrnout. 
Pokud mají orgány ochrany ZPF ukládat konkrétní opatření, musí jim 
být z vyhlášky zřejmé, jaká jsou to opatření, neboť výše uvedený 
obecný pojem jich v sobě může zahrnovat několikero. 
Zásadní připomínka   

Vysvětleno 

Odkamenování není dostatečným 
protierozním opatřením – do 
výpočtu eroze nebude samostatně 
zahrnuto. Plošné zpracování půdy 
bez obracení se ve výpočtu eroze 
dělí na zpracování do 10 cm, nad 
20 cm a plošné zpracování a 
kypření podorničí. Vyhovující 
pracovní nástroje pro plošné 
zpracování půdy bez obracení 
jsou talíře, disky, dláta, radličky, 
radlice a jejich kombinace. 

Ve Vyhlášce upraveno znění 
tohoto ustanovení následovně: 
„ochranné obdělávání; za 
ochranné obdělávání se pro účely 
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této vyhlášky rozumí setí do půdy 
zorané radličkovým pluhem 
v případě, že sláma předplodiny 
nebyla sklizena, dále setí do 
strniště, setí do umrtveného drnu, 
setí s podplodinou, pásové 
zpracování půdy a zpracování 
půdy bez obracení provedené 
disky, radličkami, talíři nebo 
dláty, do zorané půdy“. 

Orgány ochrany ZPF nebudou 
ukládat žádná opatření, ta si bude 
volit původce závadného stavu! 

Popis organizačních a 
agrotechnických opatření bude 
zapracován do plánovaného 
metodického pokynu. 

 K § 6 odst. 1 
písm. b) bodu 2 

Z vyhlášky není zřejmé, zda pojem „páskové zpracování půdy“ 
zahrnuje plečkování či meziřádkové obdělávání.  
Navrhujeme doplnění závorky za sousloví „páskové zpracování 
půdy“ s uvedením výčtu konkrétních opatření, která lze pod tento 
pojem zahrnout. 
Pokud mají orgány ochrany ZPF ukládat konkrétní opatření, musí jim 
být z vyhlášky zřejmé, jaká jsou to opatření, neboť výše uvedený 
obecný pojem jich v sobě může zahrnovat několikero 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Viz komentář k předchozí 
připomínce. 
 
Orgány ochrany ZPF nebudou 
ukládat žádná opatření, ta si bude 
volit původce závadného stavu! 

Moravskoslezský 
kraj 

 Bez připomínek  

Olomoucký kraj K § 3 písm. a) Text: „§ 5 odst. 1“ nahradit textem: „§ 5 odst. 2“. Akceptováno 
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Odůvodnění: 
V ustanovení § 3 písm. a) se udává, že míra erozního ohrožení se zjistí 
pomocí výpočtu eroze podle § 5 odst. 1, správně má být § 5 odst. 2 
Zásadní připomínka   

Text § 3 upraven. 
  

 K příloze č. 2 Doporučujeme doplnit praktický postup pro použití výpočtu eroze - 
aplikace http://kalkulacka.vumop.cz, sledující reálné fungování 
aplikace, tzn., že např. při výsledku výpočtu aplikace indikujícímu 
překročení přípustného erozního ohrožení pro konkrétní plochu je třeba 
zvolit a zadat odpovídající protierozní opatření, tak aby výsledné erozní 
ohrožení nepřesahovalo přípustnou míru, namísto detailního rozboru 
výpočtového vzorce, který podle našeho názoru nemá pro zemědělce, 
ani pro orgány ochrany ZPF, praktický význam. 

Vysvětleno 

K používání aplikace Výpočet 
eroze je volně dostupný manuál. 
Současně je připravován 
metodický materiál pro účely 
běžného používání navrhované 
vyhlášky, který bude k dispozici i 
uživatelům zem. půdy. 

Karlovarský 
kraj 

 Bez připomínek  

Plzeňský kraj  Bez připomínek  

Ústecký kraj  Bez připomínek  

Hl. m. Praha K § 8 v § 8  cit. návrhu slova „dne“ nahradit v souladu s Legislativními 
pravidly vlády slovem „dnem“. 

Akceptováno 

Středočeský kraj  Bez připomínek  

Jihočeský kraj  Bez připomínek  

Liberecký kraj  Přestože navrhovaná vyhláška stanoví opatření ke snížení erozního 
ohrožení, zákon o ochraně ZPF neobsahuje ustanovení (zmocnění), dle 
kterého je možné dané opatření ukládat (není zakotveno v části VII – 
výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu). 
Při další novelizaci zákona o ochraně ZPF je třeba toto ustanovení 
doplnit do kompetenčních ustanovení. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Opatření k nápravě mají význam 
pouze ve výpočtu eroze. 
Nepředpokládá se ani do 
budoucna, že by je orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu měl 
ukládat – viz § 3c odst. 2 poslední 
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věta zákona. Principiálně jsou 
organizační a agrotechnická 
opatření volena uživatelem 
zemědělské půdy a nebudou 
schvalována orgánem ochrany 
ZPF. 

Královehradeck
ý kraj 

 Bez připomínek  

Pardubický kraj K celku Odmítáme přijetí vyhlášky jako celku do doby změny kompetencí 
v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to 
tak, že v tomto zákoně budou rozšířeny pravomoci České inspekce 
životního prostředí o pravomoci dle § 3 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 1 
písm. b) a § 20a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. 

Odůvodnění: 

Tato nově vznikající vyhláška dle našeho názoru některým obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností způsobí problémy s kapacitami 
pracovníků. 

Pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností po několika 
předchozích novelách zákona převzali agendu obecních úřadů 
pověřených obcí. Proto jsou kapacity některých obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností již nyní na hranici únosnosti. Budou-li muset 
úřady obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zajišťovat navíc i 
průběžný „servis“ Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 
zemědělskému (který dle § 17b zákona č. 334/1992 Sb. eviduje 
informace o kvalitě zemědělské půdy), muselo by dle našeho názoru 
dojít k navýšení kapacit pracovníků některých obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. 

Vysvětleno 

Na základě vyhodnocení dopadů 
regulace (tzv. RIA) novely zák č. 
41/2015 Sb., a s ohledem na 
nárůst nově vykonávané 
působnosti, bude MŽP uplatněn 
požadavek na navýšení příspěvku 
na výkon státní správy pro ORP. 

Českou inspekcí životního 
prostředí nemůže být svěřeno 
zastřešování erozní problematiky, 
neboť kompetence k tomu jí může 
být dána pouze zákonem.   
Inspekce takovou kompetenci ze 
zákona nemá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



56 
 

Zastřešování erozní problematiky by mělo být svěřeno České inspekci 
životního prostředí, která v současné době erozní problematiku řešit 
nemůže.  
Zásadní připomínka 

Jihomoravský 
kraj 

K § 5 odst. 3 Navrhujeme, aby pro orgán ochrany ZPF příslušné hodnocení erozního 
ohrožení prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v..i., a 
to v rámci své posudkové a znalecké činnosti.  

Odůvodnění: 

Orgány ochrany ZPF nejsou již nyní dostatečně vybaveny 
odpovídajícím počtem lidí na zabezpečení agendy spojené se zákonem 
o ochraně ZPF, zejména po jeho novelách provedených zákony č. 
41/2015 Sb. a č. 184/2016 Sb. Navrhované posouzení erozního 
ohrožení vyžaduje vysokou odbornost a zejména dlouholetou praxi v 
oboru. Pokud bude posouzení a vyhodnocení eroze provedeno VÚMOP 
v.v.i., nelze zjištění následně zpochybnit. Z tohoto důvodu bude 
jednoznačným podkladem pro orgán ochrany ZPF při uložení 
příslušných opatření ke snížení erozního ohrožení, příp. sankcí za 
neplnění opatření. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Předpokládáme spolupráci se 
SZIF. I za tímto účelem je 
připravováno Memorandum o 
spolupráci mezi MŽP a MZe za 
účelem nastavení efektivní 
protierozní ochrany v součinnosti 
obou zmiňovaných resortů. 

 

Na základě vyhodnocení dopadů 
regulace (tzv. RIA) novely zák č. 
41/2015 Sb., s ohledem na nárůst 
nově vykonávané působnosti, 
bude MŽP uplatněn požadavek na 
navýšení příspěvku na výkon 
státní správy pro ORP. 

 K § 6 odst. 1 Není uvedeno, kdo bude ukládat opatření ke snížení erozního ohrožení. 
Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit slova „orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu uloží…“, příp. dále uvést „… podle ust. 
§ 3 písm. b) zákona o ochraně ZPF“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Opatření k nápravě mají význam 
pouze ve výpočtu eroze. 
Nepředpokládá se ani do 
budoucna, že by je orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu měl 
ukládat – viz § 3c odst. 2 poslední 
věta zákona. 
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Principiálně jsou organizační a 
agrotechnická opatření volena 
uživatelem zemědělské půdy a 
nebudou schvalována orgánem 
ochrany ZPF. 

  Při zjištění erozního ohrožení u pozemků evidovaných v LPIS (patrně 
jich bude většina) není ve vyhlášce vůbec řešena návaznost na plnění 
podmínek přímých plateb pro poskytnutí dotace od Státního 
zemědělského a intervenčního fondu, v rámci kterého musí příjemce 
dotace prokázat dodržování standardů "dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu" půdy - DZES (také známých pod zkratkou 
GAEC). Státního zemědělského a intervenčního fond kontroluje 
příjemce dotací, tím má k dispozici veškeré podklady o užívání půdního 
bloku, včetně osevního postupu. Také ve vyhlášce není řešena 
návaznost na Monitoring eroze zemědělských půd a v něm 
evidovaných údajů spravovaný Státním pozemkovým úřadem. 

Vysvětleno 

Vyhláška provázanost 
s Kontrolami podmíněnosti – 
DZES 5 přímo neřeší. Je brána 
jako baseline, tzn. návaznost na  
navrhovanou vyhlášku bude 
řešena v příslušném nařízení 
vlády v gesci MZe. 
V rámci pravidel kontroly 
podmíněnosti-DZES 5 budou tato 
opatření požadována jako 
nadstavba k navrhované vyhlášce. 

Zlínský kraj   Bez připomínek  

Hospodářská 
komora 

 Bez připomínek  

Agrární komora Obecně S navrhovanou vyhláškou zásadně nesouhlasíme obdobně jako 
zástupci dalších nevládních organizací. Vyhláška navíc vznikala bez 
návaznosti na dotační podmíněnost „Cross compliance“ a podmínku 
udržovat půdu v tzv. dobrém zemědělském a environmentálním stavu. 
Na zemědělce jsou v souvislosti s touto vyhláškou kladeny další 
povinnosti a požadavky nad rámec unijních předpisů, které nejsou 
žádným způsobem kompenzovány.  Vyhláška nemůže být v současné 
podobě přijata minimálně bez přechodného období a s podmínkou lepší 
provázanosti na Cross compliance a další principy dotační 

Vysvětleno 

Princip protierozní ochrany zem. 
půdy bude od 1. 7. 2018 založen 
na komplementárním propojení  
navrhované vyhlášky a pravidel 
Kontroly podmíněnosti – DZES 5. 
Vyhláška bude představovat tzv. 
baseline a podmínky DZES 5 
budou tvořit její nadstavbu. 
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podmíněnosti v návaznosti na ochranu půd v gesci Ministerstva 
zemědělství. 
Zásadní připomínka 

Jediným požadavkem 
vyplývajícím z navrhované 
vyhlášky je dodržení přípustné 
míry erozního ohrožení (přípustné 
ztráty půdy v průměru v t/ha/rok). 
Vypořádání všech připomínek 
sektoru zemědělství odsouhlaseno 
dopisem ministra Ing. Mariana 
Jurečky čj. 63885/2017-MZE-
10052, ze dne 8.11.2017. 

  Nesouhlasíme s účinností vyhlášky od 1. 1. 2018 vzhledem k tomu, že 
elektronická aplikace (erozní kalkulačka, § 5, odstavec 2) není 
dostatečně prověřen, a vzhledem k tomu, že míra nových požadavků 
příliš vysoká, aby se s vyhláškou mohli zemědělci dostatečně seznámit.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Účinnost vyhlášky je s ohledem 
na sladění s podmínkami Cross 
Compliance posunuta na 1. 7. 
2018.  

  V dodaných materiálech chybí detailní vyčíslení předpokládaných 
nákladů na sektor zemědělství včetně dopadů na nejohroženější 
sektory, jako jsou citlivé komodity a živočišná výroba. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, ve spolupráci s 
Ústavem zemědělské ekonomiky 
a informací (z jejichž 
certifikovaných metodik se 
vychází) zpracoval „Analýzu a 
vyhodnocení ekonomických 
dopadů současných i plánovaných 
opatření na ochranu půdy“. Jedná 
se o cost/ benefit analýzu pro 
potřeby posouzení nákladů na 
zavedení vyhlášky 
v komplementaritě s nastavením 
pravidel Kontroly podmíněnosti-
DZES 5. Tento materiál bude 
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připomínkovému místu poskytnut 
a závěry z něj budou obsaženy 
v odůvodnění vyhlášky. 

  Vyhláška dostatečně nezohledňuje různé způsoby zemědělského 
hospodaření včetně např. hodnoty zatížení velkou dobytčí jednotkou 
atp.   
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Aplikace výpočet eroze, 
používaná pro potřeby vyhlášky, 
zohledňuje i parametr bilance 
organické hmoty, způsoby 
obdělávání půdy apod. 
Vypořádání všech připomínek 
sektoru zemědělství odsouhlaseno 
dopisem ministra Ing. Mariana 
Jurečky čj. 63885/2017-MZE-
10052, ze dne 8.11.2017. 

  Není jasný právní princip, na kterým mají být udělovány zemědělcům 
sankce, aniž by bylo prokázáno, že došlo k opakovaným erozním 
škodám na zemědělské půdě nebo majetku třetích osob.  Z tohoto 
pohledu by vyhláška mohla být dokonce protiústavní.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Zákon, a tedy potažmo vyhláška 
neřeší jednorázové mimořádné 
erozní události, ale ochrana 
zemědělské půdy před erozí je 
postavena na dlouhodobém 
řádném hospodaření, což je 
vyjádřeno principem přípustné 
míry erozního ohrožení. 

  § 6 odstavec 1) by měl obsahovat taxativní výčet všech protierozních 
opatření. Ta se však neshodují s protierozními opatřeními využívanými 
v praxi, jako je například technologie pro odkameňování pro sázení 
brambor a další.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Vyhláška může obsahovat pouze 
ta protierozní opatření, která mají 
v rámci použití výpočtu eroze vliv 
na míru erozního ohrožení. Jinak 
by to bylo pro uživatele vyhlášky 
(výpočtu eroze) matoucí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJLBYF15)



60 
 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

Obecně  Obecně lze říci, že návrh vyhlášky není připraven zcela dokonale, 
neboť jeho přijetí může zkomplikovat např. řešení pozemkových úprav. 
Způsob hodnocení erozního ohrožení dle § 3 návrhu vyhlášky 
je poměrně složitý. Návrh vyhlášky se týká pouze vodní, a nikoliv 
větrné eroze. 

Vysvětleno 

Provázanost s procesem 
pozemkových úprav byla 
zajištěna v rámci vypořádání 
připomínek ministerstva 
zemědělství. 
§3 se týká půd nevhodných pro 
změnu trvalého travního porostu 
na ornou půdu, nikoli způsobu 
hodnocení míry erozního 
ohrožení. 
Větrná eroze z ohledem na 
nemožnost využití rovnice USLE 
a nepřipravenost jiných 
adekvátních postupů bude řešena 
posudkově.  

 K § 2 odst. 1 
písm. b) 
 

Dle tohoto ustanovení se pro účely této vyhlášky se výpočtem eroze 
rozumí elektronická aplikace umožňující zjištění míry erozního 
ohrožení zveřejněná Ministerstvem zemědělství způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.    

Toto ustanovení uvádí pro výpočet míry erozního 
ohrožení elektronickou aplikaci „erozní kalkulačku“ je však nutno, aby 
vyhláška připustila i jiné metody stanovení míry erozního ohrožení, pro 
které je základ rovnice WS USLE. 

Vysvětleno 

Postup využívaný aplikací 
Výpočet eroze je závazný pouze 
pro orgány ochrany ZPF, pro 
ostatní uživatele má informativní, 
příp. návodnou funkci. Hodnoty 
všech faktorů vstupujících do 
výpočtu budou volně k dispozici 
ke stažení tak, aby byly využitelné 
pro jiné způsoby výpočtu, než 
který je prováděn výše zmíněnou 
aplikací. 
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 K § 5 odst. 3 
 

Požadujeme, aby pro orgán ochrany ZPF příslušné hodnocení erozního 
ohrožení prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., a 
to v rámci své posudkové a znalecké činnosti.  

Orgány ochrany ZPF nejsou již nyní dostatečně vybaveny 
odpovídajícím počtem pracovníků na zabezpečení agendy spojené se 
zákonem o ochraně ZPF, zejména po jeho novelách provedených 
zákony č. 41/2015 Sb. a č. 184/2016 Sb. Hodnocení erozního ohrožení 
vyžaduje vysokou odbornost a zejména dlouholetou praxi v oboru. 
Pokud bude posouzení a vyhodnocení eroze provedeno VÚMOP v.v.i., 
nelze jej následně zpochybnit. Z tohoto důvodu bude jednoznačným 
podkladem pro navrhovaná opatření, příp. pro sankce za způsobení 
ohrožení zemědělské půdy erozí. 

Vysvětleno 

Kompetence k hodnocení 
dodržování přípustné míry 
erozního ohrožení je zákonem 
stanovena pro orgány ochrany 
ZPF. V rámci kontrol OOZPF se 
počítá se součinností Státního 
zemědělského a intervenčního 
fondu, případně Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půd.  
Na základě vyhodnocení dopadů 
regulace (tzv. RIA) novely zák č. 
41/2015 Sb., s ohledem na nárůst 
nově vykonávané působnosti, 
bude MŽP uplatněn požadavek na 
navýšení příspěvku na výkon 
státní správy pro ORP. 

 K § 6 
 

Mezi opatřeními nejsou uvedena technická a biotechnická opatření 
s vlivem na L faktor. Jedná se o základní opatření navrhovaná 
v pozemkových úpravách, kde vedle funkce protierozní mají i funkcí 
protipovodňovou. Při projednávání plánu společných zařízení se 
potom mohou odpůrci návrhu odvolávat nato, že tato opatření nejsou 
ve vyhlášce. 

V příloze jsou uvedeny hodnoty R-faktoru pro jednotlivé stanice – není 
již popsáno, jak se bude postupovat mimo území uvedená v tabulce. 

Časové rozdělení platnosti hodnot přípustného erozního smyvu 
uvedené v příloze, nelze aplikovat v procesu pozemkových úprav, kde 
v rámci plánu společných zařízení se navrhují opatření s dlouhodobými 
efekty. 

Akceptováno/ Vysvětleno 
Viz § 6 odst. 1 písm. c) 

 

Hodnoty R-faktoru budou volně 
ke stažení v rámci aplikace 
výpočet eroze. 

Provázanost s procesem 
pozemkových úprav bude 
zajištěna – viz vyhodnocení 
totožných připomínek MZe.  
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 K § 6 odst. 1 
 

Není uvedeno, na základě čeho bude uživatel, příp. vlastník pozemku 
provádět příslušná opatření ke snížení erozního ohrožení. Snad (?) na 
základě podané informace orgánu ochrany ZPF, příp. výzvy 
k provedení opatření s tím, že pokud provedená opatření nebudou 
provedena, bude to považováno za správní přestupek, resp. delikt.  

 

 

 

 

 

 

 

Při zjištění erozního ohrožení u pozemků evidovaných v LPIS (patrně 
jich bude většina) není ve vyhlášce řešena návaznost na plnění 
podmínek přímých plateb pro poskytnutí dotace od Státního 
zemědělského a intervenčního fondu, v rámci kterého musí příjemce 
dotace prokázat dodržování standardů "dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu" půdy - DZES (také známých pod zkratkou 
GAEC). Státní zemědělský a intervenčního fond kontroluje příjemce 
dotací, tím má k dispozici veškeré podklady o užívání půdního bloku, 
včetně osevního postupu. Také ve vyhlášce není řešena návaznost na 
Monitoring eroze zemědělských půd a v něm evidovaných údajů, který 
je spravován Státním pozemkovým úřadem. 

Vysvětleno 
Jediným požadavkem 
vyplývajícím z navrhované 
vyhlášky je dodržení přípustné 
míry erozního ohrožení (přípustné 
ztráty půdy v průměru v t/ha/rok). 
Tento údaj bude jednoduše 
zjistitelný v rámci Výpočtu eroze, 
do které je volný/registrovaný 
přístup. Současně si v této 
aplikaci každý uživatel může 
jednoduše zjistit, zda jím 
plánovaná opatření zajistí plnění 
vyhlášky. 
Princip protierozní ochrany zem. 
půdy bude od 1. 7. 2018 založen 
na komplementárním propojení    
navrhované vyhlášky a pravidel 
Kontroly podmíněnosti – DZES 5. 
Vyhláška bude představovat tzv. 
baseline a podmínky DZES 5 
budou tvořit její nadstavbu. 
 

Konfederace 
zaměstnavatelsk
ých a 

K materiálu 
jako celku 

Odůvodnění bagatelizuje dopady návrhu na podnikatelskou sféru a RIA 
je v tomto směru nedostatečně zpracovaná. Se schválením / zúčiněním 
takto zásadního právního předpisu nelze souhlasit, dokud státní správa 

Vysvětleno 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy s Ústavem 
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podnikatelských 
svazů ČR 

nezpracuje skutečně rigorózní cost-benefit analýzu, která ve 
variantních scénářích popíše skutečný dopad navrhované úpravy. 
Zásadní připomínka  

zemědělské ekonomiky a 
informací připravují Cost-Benefit 
analýzu kvantifikující 
ekonomické dopady způsobené 
nárůstem požadavků na erozní 
ochranu od roku 2018. V rámci 
nastavení standardu DZES 5 se 
předpokládá zvýšení zastoupení 
erozně ohrožených ploch na 25 % 
orné půdy dle LPIS a využití 
připravované protierozní 
vyhlášky jako tzv. „baseline“ pro 
plnění tohoto standardu.  
Navržený způsob řešení je 
založen na standardní Cost-
Benefit analýze a dle zadání 
budou vyhodnoceny náklady 
zemědělců spojené s potřebou 
přijetí účinnějších protierozní 
ochrany (včetně dopadů na různé 
skupiny zemědělských podniků a 
trvalé kultury), ale i přínosy lepší 
ochrany zemědělské půdy pro 
zemědělce (např. v podobě 
zajištění kvality půdy do 
budoucna) a přínosy na veřejné 
statky. 
Dosud byla předložena pouze 
průběžná zpráva a hodnoty v ní 
uvedené jsou pouze indikativní, 
do konce letošního roku budou 
dopočítávány další výstupy a 
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zpřesněny některé uvedené 
hodnoty. 

  Momentálně se v obdobném gardu bude aplikovat přísnější nástroj 
ochrany půdy před erozí v rámci Cross compliance (podmíněnost). 
Zásadně nesouhlasíme, aby protierozní vyhláška MZe předjímala ve 
4letých vlnách nějaké rozšiřování vymezení EO půd (resp. zpřísnění 
parametrů přípustného erozního ohrožení – což vede k totožnému 
závěru), ale aby oba nástroje postupovaly ruku v ruce, přičemž MZe by 
mělo mít v tomto směru hlavní slovo, jelikož vyhláška cílí primárně na 
zemědělce – tzn. oblast v gesci MZe. Požadujeme tedy, aby vyhláška 
pracovala výhradně jen s první úrovní (tzn. příloha č. 1 tabulka č. 1) a 
další kroky (tabulky přílohy č. 1) byly odstraněny a řešeny vždy v rámci 
standardních novelizačních kroků, pokud nad takovou úpravou bude 
koncensus MŽP a MZe v návaznosti na nabyté zkušenosti z praxe.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 

 K § 3 - touto vyhláškou dochází k nekoordinovanému rozšíření nástrojů na 
ochranu TTP před rozoráním, kdy zemědělec na jedné straně má 
dodržovat pravidla greeningových opatření v rámci přímých plateb 
(včetně vymezení ploch, kde nesmí docházet ke konverzi TTP na OP) 
a vyhláška pak toto množinu upravuje jinak. To povede jen ke 
zmatečným postupům a chybám. 

Vysvětleno 
Podmínky greeningu a § 3  
vyhlášky ve vztahu 
k nerozorávání TTP jsou 
nastaveny komplementárně. 
V rámci greeningu zejména 
z hlediska územní ochrany, 
v rámci vyhlášky z hlediska 
náchylnosti k ohrožení erozí 
(kvalitativní parametr). 

 K § 5 V těchto ustanoveních je v zásadě zemědělec přinucen dostát zcela 
novým byrokratickým praktikám, kdy na celé ploše užívané půdy bude 
muset přesně lokalizovat jednotlivé hony plodin tak, aby je případně 

Vysvětleno 
Údaje pro zjištění dodržení 
přípustné míry erozního ohrožení 
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mohl orgán ochrany ZPF vložit do elektronické aplikace. Takto 
technicky složitou reportingovou povinnost (s přesnou lokalizací honů) 
dosud zemědělci nikdy v rámci obecně platných předpisů (a vlastně ani 
většiny dotačních titulů SZP) neměli. Pokud povinnosti nedostojí, bude 
se hodnotit stav stávajícího roku, který v případě implementace dalších 
tabulek přílohy č. 1 vystaví zemědělce do situace, kdy v řadě případů 
přípustnou hodnotu smyvu na některém DPB/honu poruší. Takto 
vysoká byrokratická zátěž je dle našeho soudu nepřípustná a 
zpracovatel návrhu by měl najít alternativní cestu prokazování plnění 
povinností z vyhlášky.  
Zásadní připomínka 

budou obsaženy v aplikaci 
Výpočet eroze. Ustanovení §5 
odst. 6 dává možnost (nikoli 
povinnost) prokázat i zpětně 
nepřekročení přípustné míry 
erozního ohrožení aplikací 
řádného zemědělského 
hospodaření. 

 K § 6 V tomto ustanovení chybí možnost uplatnit (bio)technická opatření 
s vlivem na L-faktor (např. protierozní průlehy, protierozní příkopy, 
protierozní hrázky, meze, ochranné nádrže, terasování) ale i jiná 
opatření využívaná v rámci kontrol podmíněnosti. Požadujeme tato 
opatření doplnit a provázat s modelem elektronické aplikace – včetně 
online interface pro aktualizaci ze strany uživatelů půdy.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 8 Neakceptovatelný je návrh pro účinnost této vyhlášky ke dni 1. 1. 2018 
z následujících důvodů: 

a. elektronická aplikace (§2), není dosud ve stavu, aby mohla být 
použitelná v rámci nástroje MZe (cross compliance) a tedy ani 
pro účely tohoto právního předpisu. 

 
b. z minulosti víme, že model, na kterém tuto aplikaci VÚMOP 

vyvíjel, mnohokrát vykazoval vysokou chybovost (v rámci 
uplatňování podmíněnosti), kterou se výzkumný ústav v poslední 
době snaží přičíst na vrub nedokonalosti aplikací LPIS pod 
správou MZe. Důvěryhodnost těchto modelů a aplikací z pera 
VÚMOP je praxí dlouhodobě zpochybňována a je zde oprávněná 

Akceptováno ohledně účinnosti 
Účinnost vyhlášky je s ohledem 
na sladění s podmínkami Cross 
Compliance posunuta na 1. 7. 
2018. 
 

Neakceptováno ohledně 
ostatních připomínek - 
vysvětleno 

Vyhláška vychází z principů 
uzavřených v 
rámci  meziresortních dohod MŽP 
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obava, zda vědecké-experimentální produkty této VaV instituce 
budou vůbec použitelné pro takto zásadní právní předpis. 

 
c. Požadujeme, aby vyhláška byla znovu projednávána 

v legislativním procesu - pro první úroveň (tzn. příloha č. 1 
tabulka č. 1) - nejdříve na začátku roku 2019 (s předpokládanou 
účinností 1. 7. 2019) – tzn., až bude roční zkušenost s využíváním 
aplikace v rámci cross compliance (DZES 4 – tzv. protierozní 
kalkulačka…..offsetový nástroj pro tzv. „elektronickou aplikaci v 
§2). 

 
 
 

 
d. Do doby nabytí účinnosti vyhlášky by MZe/MŽP mělo: 

i. Zadat ÚZEI zpracování rigorózní cost-benefit analýzy ve 
vztahu k postupnému náběhu tabulek (parametrů přípustné 
erozní ohroženosti) v příloze č. 1 vyhlášky 

ii. Vyčlenit zdroje a zajistit masivní program školení na ovládání 
elektronické aplikace dle §2,  

Zásadní připomínka 

a MZe v oblasti zajištění efektivní 
a smysluplné protierozní ochrany 
zemědělské půdy. 
 Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a 
informací připravují Cost-Benefit 
analýzu kvantifikující 
ekonomické dopady způsobené 
nárůstem požadavků na erozní 
ochranu od roku 2018. V rámci 
nastavení standardu DZES 5 se 
předpokládá zvýšení zastoupení 
erozně ohrožených ploch na 25 % 
orné půdy dle LPIS a využití 
připravované protierozní 
vyhlášky jako tzv. „baseline“ pro 
plnění tohoto standardu.  
Navržený způsob řešení je 
založen na standardní Cost-
Benefit analýze a dle zadání 
budou vyhodnoceny náklady 
zemědělců spojené s potřebou 
přijetí účinnějších protierozní 
ochrany (včetně dopadů na různé 
skupiny zemědělských podniků a 
trvalé kultury), ale i přínosy lepší 
ochrany zemědělské půdy pro 
zemědělce (např. v podobě 
zajištění kvality půdy do 
budoucna) a přínosy na veřejné 
statky. 
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Dosud byla předložena pouze 
průběžná zpráva a hodnoty v ní 
uvedené jsou pouze indikativní, 
do konce letošního roku budou 
dopočítávány další výstupy a 
zpřesněny některé uvedené 
hodnoty. 
Školení je naplánováno a bude 
postupně probíhat v součinnosti 
MŽP-MZe-VÚMOP. 
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 

 K příloze Z návrhu vypadla příloha č. 2, včetně tabulky č. 3, která (v pracovní 
verzi byla uvedena) pracovala s technickými a technologickými 
parametry rovnice USLE, z níž bylo zcela patrné, že metodika modelu 
(tzn. tzv. elektronické aplikace dle §2) není ve stavu, aby mohla sloužit 
jako referenční úroveň pro takto zásadní legislativní nástroj. V tomto 
směru byly již dříve uvedeny připomínky i od VÚRV – nezávislé VaV 
instituce zabývající se těmito aspekty. Prosté odstranění přílohy je 

Vysvětleno 
S ohledem na značný rozsah 
jednotlivých hodnot faktorů 
vstupujících do výpočtu 
USLE(vzhledem k minimální 
velikosti posuzované plochy 
5x5m se jedná o 6 hodnot 
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alibistický krok (neboť nic neřeší, jen problém zastírá) a proto 
požadujeme navrácení této přílohy (včetně všech tabulek) a 
dopracování dle připomínek VÚRV, státních orgánů a praxe.  
Zásadní připomínka 

jednotlivých faktorů krát počet 
ploch 5x5m) není účelné je uvádět 
přímo v příloze vyhlášky 
Hodnoty jednotlivých faktorů 
budou volně ke stažení v aplikaci 
výpočet eroze. 

  Obecně k návrhu (souhrn z regionů): návrh nezohledňuje výrobní 
zaměření jednotlivých zemědělských podniků (poměr rostlinné a 
živočišné výroby - u podniků bez živočišné výroby dochází k větším 
škodám na půdě ve formě degradace půdních částic a v úbytku 
organické složky v půdě než v důsledku eroze); dále v návrhu převládá 
represe a nenabízí alternativní řešení vedoucí k prevenci, která zvýší 
podíl organické složky v půdě, zvýší sorpční schopnost půdy, změní 
vzdušné a vlhkostní poměry v půdě. Prakticky nejvíce postiženy 
návrhem budou zemědělské podniky, které chovají hospodářská zvířata 
– skot a hospodaří ve vyšších nadmořských výškách. Nastavení opomíjí 
význam opatření ze strany zemědělce s pozitivním vlivem na strukturu 
a úrodnost půdy (např. meziplodiny, aplik. chlévské mrvy apod.). 
Autoři ustrnuli na jakémsi akademickém algoritmu, kterým se snaží 
postihnout plošně veškerou půdu bez znalosti místních podmínek. MŽP 
by se mělo spíše zaměřit na vážnější problémy, např. 
spoluzodpovědnost tohoto státního orgánu za to, že dochází k nevratné 
ztrátě nejhodnotnějších pozemků, které nahradí logistická centra, 
výrobní haly, komunikace atd. 

 

Sdružení 
místních 
samospráv 

Obecná 
připomínka 

 

V případě porušení přípustné míry erozního ohrožení stanovit 
povinnost orgánu ochrany zemědělského půdního fondu informovat 
Státní zemědělský intervenční fond, který vyplácí dotace zemědělsky 
hospodařícím subjektům, o této skutečnosti a vázat tento mechanismus 
na konkrétní sankce. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Princip protierozní ochrany zem. 
půdy bude od 1. 7. 2018 založen 
na komplementárním propojení     
navrhované vyhlášky a pravidel 
Kontroly podmíněnosti – DZES 5. 
Vyhláška bude představovat tzv. 
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baseline a podmínky DZES 5 
budou tvořit její nadstavbu. 

 K § 3 písm. a) V § 3 písm. a) doporučujeme odkazovat na §5 odst. 2, který obsahuje 
odkaz na příslušný vzorec výpočtu míry erozního ohrožení (místo na 
§5 odst. 1). 

 Akcetováno 
Text § 3 upraven. 
 

 K § 8 odst. 1 

 

§8 odst. 1 Účinnost – SMS ČR navrhuje účinnost co nejdříve, resp. od 
1. září 2017 a to z důvodu potřebnosti právní úpravy předcházení eroze 
půdy. 

Vysvětleno 
Posunutí termínu je nereálné 
zejména z důvodu zahrnutí osevů 
ozimých plodin pod působnost.  
navrhované vyhlášky. Dále je 
termín navržený MŽP nezbytný 
pro efektivní propojení s DZES-5. 

 K příloze č. 1 
 

V příloze č. 1 k vyhlášce doporučujeme upravit doby účinností 
jednotlivých tabulek tak, aby došlo k dřívější platnosti Tabulky 4. 
Máme za to, že pokud zemědělsky hospodařící subjekt má zájem na 
dlouhodobém, šetrném a racionálním využití půdy, je i v jeho zájmu 
dodržování přípustné míry erozního ohrožení a dále je potřeba důsledná 
ochrana půdy. 

Vysvětleno 
Progrese protierozní ochrany ve 
4-letých cyklech byla nastavena 
na základě meziresortní dohody 
MŽP a MZe. Cílem je zajistit 
účinnou protierozní ochranu 
zemědělské půdy a současně 
zohlednit možnosti hospodařících 
subjektů se těmto zásadním 
změnám přizpůsobit. 

Akademie věd 
ČR 

Obecně  Je třeba kladně hodnotit snahu MŽP upravit ochranu kvality půdy a její 
ochranu před erozí, což je v současné době stále více aktuální a stále 
závažnější problém. Řešení je navrhováno i přesto, že úprava EU 
k tomu Českou republiku nenutí, a MŽP vychází z pouhého návrhu 
směrnice EU o ochraně půdy, jejíž příprava nebyla (a možná ani nikdy 
nebude) dokončena. 

 

 K celku Pro stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na 
ornou půdu je kritériem erozní ohrožení zemědělské půdy. Domníváme 
se ale, že by mělo být dostatečně zohledněna kritérium biodiverzity, 
aby nedocházelo k jejím dalším ztrátám a neopakovaly se chyby 

Vysvětleno 
Vyhláška řeší specifikaci půd 
nevhodných pro změnu trvalého 
travního porostu na ornou půdu 
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minulosti při převodu na ornou půdu. Problematiku eroze 
zemědělských půd je třeba řešit komplexně na krajinné úrovni. 
Podrobné zdůvodnění této problematiky je uvedené ve Stanovisku 
Komise pro životní prostředí AV ČR ze dne 27. 6. 2017, které je 
přiložené k této tabulce.  
Zásadní připomínka 

zejména z hlediska ochrany ZPF. 
Mimoto zák. č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF obsahuje ustanovení, 
které podmiňuje rozorání travního 
porostu souhlasem orgánu 
ochranu ZPF, kde se předpokládá 
těsná součinnost s příslušným 
orgánem ochrany přírody tak, aby 
byly adekvátně zohledněny i 
zájmy ochrany přírody. 

 K § 2 odst. 1 
písm. c) a odst. 
2 
 

Je třeba vyjasnit vztah mezi písm. c), který ve skutečnosti není definicí, 
ale spíše skrytou povinností (orgán resp. vlastník musí vycházet 
z posuzované plochy) a odstavcem 2, který je onou definicí. 
Domníváme se nicméně, že stávající obsah písm. c) je nadbytečný (to, 
že je třeba vycházet vždy z posuzované plochy a ne z jiné, vyplývá 
dostatečně z jiných ustanovení vyhlášky, např. § 5 odst. 2 a dalších). 
Pokud je vhodné obsah písm. c) i přesto ponechat, doporučujeme 
následující úpravu ust. § 2 odst. 1 písm. c) a odst. 2 (včetně návrhu 
úpravy slovosledu v odst. 2): 

(1) c) posuzovanou plochou plocha vymezená na základě odstavce 
2, z níž při hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy 
vychází orgán ochrany zemědělského půdního fondu a vlastník 
nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat. 

 
(2) Jedná-li se o zemědělskou půdu evidovanou v evidenci využití 

zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, je posuzovanou 
plochou podle odstavce 1 písm. c) je díl půdního bloku1) nebo 
část dílu půdního bloku, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, 
a je na ní a na níž je pěstována jedna plodina v různém osevním 
sledu. Jedná-li se o zemědělskou půdu neevidovanou v evidenci 
využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, je 
posuzovanou plochou podle odstavce 1 písm. c) je souvislá 

Akceptováno 
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plocha zemědělské půdy, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, 
a je na ní a na níž je pěstována jedna plodina v různém osevním 
sledu jedním vlastníkem nebo jednou osobou oprávněnou tuto 
plochu užívat. 

 K § 3 písm. a) 
 

Věta je velmi obtížně srozumitelná – doporučujeme následující 
úpravu slovosledu:  

a) půdy nacházející se na plochách, kde hospodařením na orné 
půdě nelze docílit prostřednictvím přípustného ochranného 
vlivu vegetace a přípustnou účinností protierozních opatření 
míry erozního ohrožení nižší než přípustné; kde nižší než 
přípustné míry erozního ohrožení nelze docílit prostřednictvím 
přípustného ochranného vlivu vegetace a přípustné účinnosti 
protierozních opatření; míra erozního ohrožení se pro zjištění 
půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou 
půdu zjistí pomocí výpočtu eroze podle § 5 odst. 1, přičemž 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z  termínů 
agrotechnických operací typických pro konkrétní zemědělskou 
výrobní oblast, které jsou uvedeny ve výpočtu eroze,… 

Akceptováno 

 K § 4 
 

Doporučujeme dodržet pořadí regulace přesně tak, jak je uvedeno 
ve zmocňovacím ustanovení zákona a v § 1 návrhu vyhlášky. Z něj 
vyplývá, že úprava přípustné míry erozního ohrožení by měla být až za 
úpravou způsobu hodnocení erozního ohrožení. Obsah § 4 by tedy měl 
následovat až po stávajícím § 5. V té souvislosti by bylo třeba vyměnit 
přílohu 1 a 2 a upravit příslušné odkazy na tyto paragrafy v jiných 
ustanoveních.  

Vysvětleno 
Z hlediska srozumitelnosti pro 
adresáty právní úpravy je 
vhodnější prvně upravit míru 
erozního ohrožení, a pak teprve 
následně problematiku, při níž se 
s mírou erozního ohrožení 
pracuje. 

 K § 5 odst. 3 a 4 
 

Nelze mít ve dvou odstavcích totéž návětí (orgán vychází z…) 
následované jiným obsahem – to by navozovalo (po formální stránce) 
rozpornost uvnitř vyhlášky – platí tedy odst. 3 nebo 4? Z toho důvodu 
doporučujeme u odst. 4 doplnit „dále“: „Orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu při hodnocení erozního ohrožení dále 

Akceptováno částečně 
Ustanovení přeformulováno, 
materie bude v jednom odstavci. 
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vychází z…“. V případě, že by tato úprava změnila zamýšlený smysl, je 
třeba udělat jinou úpravu, která zajistí bezrozpornost odst. 3 a 4. 

 K § 6 odst. 2 
 

Doporučujeme doplnit ve smyslu, k jakému časovému okamžiku se 
má vztahovat výpočet eroze (patrně k okamžiku provádění hodnocení 
účinnosti). 

Vysvětleno 
V § 5 odst. 4 je stanoven časový 
okamžik hodnocení erozního 
ohrožení ve vazbě na hodnoty 
veličin vstupující do výpočtu 
eroze. 

 K § 8 
 

Podle našeho názoru je chybná konstrukce stanovení různých účinností 
pro různé tabulky v příloze. Nelze rozdělovat přílohu na části a stanovit 
jim různou účinnost, toto by navíc vyžadovalo též úpravu § 4, kde 
odkaz na různé tabulky chybí. Tím nechceme nijak zpochybnit 
správnost časového odstupňování povinnosti. Doporučujeme využít 
konstrukci již použitou například v příloze č. 3 zákona č. 477/2001 
Sb., o obalech, tedy vytvořit jednu tabulku s odstupňovanými 
povinnostmi podle časových období a nabytí účinnosti celého zákona 
najednou, bez výjimek.  

 Akceptováno 

Česká 
zemědělská 
univerzita 

Obecně Obsah vyhlášky neodpovídá názvu, řeší pouze vodní erozi a ne 
všechny druhy eroze. 

Vysvětleno 
MŽP má uloženu povinnost 
vyhláškou stanovit způsob 
hodnocení erozního ohrožení 
zemědělské půdy, přípustnou 
míru erozního ohrožení 
zemědělské půdy a opatření 
k jeho snížení (§ 22 odst. 1 písm. 
d). Mezi zásadami ochrany 
zemědělské půdy je uveden zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy erozí překračováním 
přípustné míry jejího erozního 
ohrožení stanovené prováděcím 
právním předpisem s tím, že 
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přípustná míra erozního ohrožení 
se stanoví na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené 
v tunách na 1 ha za 
1 rok v závislosti na hloubce půdy 
(§ 3 odst. 1 psím b) zákona). 
Uvedená průměrná dlouhodobá 
ztráta půdy vyjádřená v tunách na 
1 ha za 
1 rok v závislosti na hloubce půdy 
odkazuje na univerzální rovnici 
ztráty půdy USLE (obecná část 
odůvodnění, zvláštní části 
odůvodnění k § 2, § 5 a k příloze 
č. 2 vyhlášky). Univerzální 
rovnice ztráty půdy USLE se týká 
výhradně problematiky vodní 
eroze. 
 
Řešení větrné eroze není 
předmětem vyhlášky. Zůstává na 
odborné posudkové úrovni. 

 K § 6 Výčet stanovených protierozních opatření v § 6 je velmi úzký, celá 
řada dalších možných opatření zde chybí. 

Vysvětleno 
Vyhláška může obsahovat pouze 
ta protierozní opatření, která mají 
v rámci použití výpočtu eroze vliv 
na míru erozního ohrožení. Jinak 
by to bylo pro uživatele vyhlášky 
(výpočtu eroze) matoucí. Do 
vyhlášky doplněn do §6 odst. 1 
bod c) technická opatření. 
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 K § 6 odst. 1 Co je považováno za optimální tvar a velikost plochy (§ 6, 1a)? Vysvětleno 
Optimální tvar a velikost 
posuzované plochy volí sám 
původce závadného stavu, tedy 
vlastník nebo jiná osoba 
oprávněná řešenou plochu užívat, 
a to prostřednictvím své volby 
např. v rámci výpočtu eroze, kde 
tvar a velikost volené plochy lze 
editovat. Podrobnosti budou 
v metodickém pokynu. 

  Nejsou stanoveny sankce za porušení vyhlášky. Vysvětleno 
Sankce jsou stanoveny v zákoně. 

Česká 
pedologická 
společnost 

Obecně  Z dalších připomínek je možné uvést, že v návrhu vyhlášky chybí 
jakákoli sankční opatření, vyhláška neobsahuje dostatečnou analýzu 
nákladů a přínosů, není dostatečně popsán způsob, jakým bude orgán 
ochrany ZPF postupovat při hodnocení a jakým způsobem si bude 
vybírat subjekty pro hodnocení. Půjde o řešení nastalých problémů, 
nebo o prevenci? Vhodné by bylo detailně popsat kontrolované 
parametry u všech protierozních opatření a za zvážení stojí i zohlednění 
bilance organické hmoty při výpočtu eroze. 

Vysvětleno 
Sankce jsou stanoveny v zákoně. 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, ve spolupráci s 
Ústavem zemědělské ekonomiky 
a informací (z jejichž 
certifikovaných metodik se 
vychází) zpracoval analýzu 
„Ekonomické dopady protierozní 
vyhlášky na zemědělskou praxi“. 
Jedná se o cost/ benefit analýzu 
pro potřeby posouzení nákladů na 
zavedení vyhlášky. 
 
Navrhovaná vyhláška je 
prováděcím právním předpisem 
k příslušnému zákonnému 
zmocnění (§22 odst. 1 písm. d), 
které ukládá za povinnost stanovit 
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vyhláškou způsob hodnocení 
erozního ohrožení zemědělské 
půdy, přípustnou míru erozního 
ohrožení zemědělské půdy a 
opatření k jeho snížení. Zároveň 
zákon v § 3 stanoví zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy překračováním přípustné 
míry jejího erozního ohrožení 
stanoveného vyhláškou. Přípustná 
míra erozního ohrožení se 
stanovuje na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené 
v tunách na 1 ha za 1 rok 
v závislosti na hloubce půdy (§ 3 
odst. 1 písm. b) zákona). 
K překročení přípustné míry 
erozního ohrožení dochází dříve, 
než dojde k nastalé erozní 
události. Zákon (§ 3 odst. 1 písm. 
b) tak předchází vzniku erozních 
událostí. Vyhláškou není možné 
ukládat povinnosti nad rámec 
stanovený zákonem. Předmětem 
zákona, resp. vyhlášky tedy není 
řešení nastalých erozních událostí 
ale předcházení jejich vzniku.   
 
Obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, jako zákonem 
zmocněné orgány ochrany ZPF (§ 
15 písm. d, f, l zákona) ke kontrole 
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dodržování přípustné míry 
erozního ohrožení, budou v rámci 
řízení výkonu státní správy 
metodicky vedeny primárně 
k řešení erozně nejohroženějších 
ploch, resp. ploch s nastalými 
erozními událostmi. 
Bilance organické hmoty je 
zohledněna v rámci aplikace 
Výpočet eroze 

 K názvu 
vyhlášky 

Název vyhlášky zní Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí. 
Řeší ale jen vodní erozi, a to plošnou. Neřeší erozi větrnou a další typy 
eroze. Pak je nutné buď změnit název vyhlášky, nebo doplnit další typy. 

Vysvětleno 
Název vyhlášky musí být 
v souladu se zmocněním daným 
zákonem. 
MŽP má uloženu povinnost 
vyhláškou stanovit způsob 
hodnocení erozního ohrožení 
zemědělské půdy, přípustnou 
míru erozního ohrožení 
zemědělské půdy a opatření 
k jeho snížení (§ 22 odst. 1 písm. 
d). Mezi zásadami ochrany 
zemědělské půdy je uveden zákaz 
způsobovat ohrožení zemědělské 
půdy erozí překračováním 
přípustné míry jejího erozního 
ohrožení stanovené prováděcím 
právním předpisem s tím, že 
přípustná míra erozního ohrožení 
se stanoví na základě průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené 
v tunách na 1 ha za 
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1 rok v závislosti na hloubce půdy 
(§ 3 odst. 1 psím b) zákona). 
Uvedená průměrná dlouhodobá 
ztráta půdy vyjádřená v tunách na 
1 ha za 
1 rok v závislosti na hloubce půdy 
odkazuje na univerzální rovnici 
ztráty půdy USLE (obecná část 
odůvodnění, zvláštní části 
odůvodnění k § 2, § 5 a k příloze 
č. 2 vyhlášky). Univerzální 
rovnice ztráty půdy USLE se týká 
výhradně problematiky vodní 
eroze. 
 
Řešení větrné eroze není 
předmětem vyhlášky. Zůstává na 
odborné posudkové úrovni. 

 K § 2 V § 2 Pojmy se hovoří o výpočtu eroze elektronickou aplikací – tím je 
asi myšlena protierozní kalkulačka. Proč nejsou umožněny jiné typy 
výpočtů? 

Vysvětleno 

Způsob hodnocení erozního 
ohrožení zemědělské půdy 
prostřednictvím přípustné míry 
erozního ohrožení byl do § 3 odst. 
1 písm. b) zapracován především 
z důvodu požadavku na 
celorepublikové sjednocení 
přístupu k řešenému způsobu 
hodnocení ze strany příslušných 
orgánů ochrany ZPF – obecních 
úřadů obcí s rozšířenou 
 působností (§ 15 písm. d, f, l 
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zákona). Tím do té doby běžnou 
praxi různých znaleckých 
posudků a z toho vyplývajícího 
rizika různých přístupů k řešení 
obdobných situací v rámci celé 
republiky eliminovat. 
 
Popis způsobu výpočtu 
jednotlivých veličin (faktorů), 
které vstupují do výpočtu eroze, je 
popsán ve zvláštní části 
odůvodnění vyhlášky, týkající se 
přílohy č. 2. 
 
Zároveň je počítáno 
s funkcionalitou reportu v rámci 
výpočtu eroze s tím, že report 
bude vedle přesné lokalizace 
posuzované plochy, výsledku 
hodnocení a jednotlivých hodnot 
veličin (faktorů), které byly 
v rámci hodnocení použity, 
uvádět také způsob jejich 
výpočtu, což umožní případné 
vyhodnocení paralelně mimo 
výpočet eroze. Hodnoty 
jednotlivých veličin (faktorů) 
budou dostupné ke stažení přímo 
z výpočtu eroze. Pro orgány 
ochrany ZPF je použití výpočtu 
eroze závazné. 
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 K § 2 odst. 2 V § 2 odst. 2 je definice posuzované plochy uvedena poněkud nejasně. 
Hranice PB/DPB identifikovatelná v terénu ještě nemusí znamenat, že 
tvoří překážku povrchového odtoku. Rovněž pěstování více plodin na 
jednom PB/DPB (např. pásové střídání plodin) neznamená faktické 
přerušení povrchového odtoku, a tím uzavření erozně posuzované 
plochy. Tato definice neodpovídá metodě stanovení erozně hodnocené 
plochy platných metodik (např. Ochrana zemědělské půdy před erozí 
nebo Metodický návod k provádění pozemkových úprav). 

Vysvětleno 
Konkrétní způsoby postupu 
identifikace budou řešeny v rámci 
metodického pokynu pro 
příslušné orgány ochrany ZPF. 
Bude využíváno jak vlastní 
vymezení dílů půdních bloků 
nebo jejich částí v registru LPIS, 
tak možností dálkového 
průzkumu země (ortofoto 
snímkování) a měření pomocí 
GPS. Současně bude možné 
upřesnění ze strany vlastníka nebo 
jiné osoby, která je oprávněna 
zemědělskou půdu užívat. 

 K § 3 § 3 se týká půd nevhodných pro změnu TTP na ornou půdu. Zde je to 
zúženo pouze na hloubku půdy a na erozi. Má to ale vycházet z § 22 
zákona o ochraně ZPF, kde se v odst. 1a hovoří o fyzikálních nebo 
biologických vlastnostech půd, na základě nichž by neměla být 
prováděna změna kultury. To nenaplňuje text v návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno 
MŽP má zákonem (§ 22 odst. 1 
písm. a) uloženu povinnost 
stanovit půdy nevhodné pro 
změnu trvalého travního porostu 
na ornou půdu z hlediska jejich 
fyzikálních nebo biologických 
vlastností a jejich erozního 
ohrožení. Hledisko fyzikálních a 
biologických vlastností půdy je 
zohledněno v rámci faktoru 
erodovatelnosti půdy (příloha č. 2 
vyhlášky), který vychází z kódů 
bonitovaných půdně 
ekologických jednotek, resp. jim 
příslušných hlavních půdních 
jednotek. 
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 K § 4 až 6 V § 4 se hovoří o přípustné míře erozního ohrožení, která je v příloze 
vyjádřena v t na hektar za rok. V následujícím § je pak rozebrán způsob 
hodnocení erozního ohrožení, a to na základě faktorů C a P. Použití 
posuzování erozního ohrožení podle Cpříp. či součinu Spříp. x Ppříp. 
Na místo Gpříp. Není nejvhodnější, neboť opomíjí možnost posouzení 
účinnosti liniových technických protierozních opatření z hlediska 
snížení faktoru délky svahu L. Navíc použití faktoru P se zdá být 
chybné, viz nejasné definování, že P představuje poměr smyvu ke 
smyvu na posuzované ploše obdělávané ve směru sklonu posuzované 
plochy. Dle originální metodiky tento faktor vyjadřuje pouze účinnost 
vyjmenovaných opatření (konturové obdělávání, pásové střídání plodin 
a hrázkování), tedy opatření, jejichž účinnost nelze vyjádřit změnou 
předchozích faktorů. 

Akceptováno 

Do úvodu přílohy číslo 2 bude 
doplněna USLE rovnice 
v základním tvaru způsobem, ze 
kterého lze odvodit princip 
hodnocení erozní ohroženosti ve 
Výpočtu eroze vycházející z její 
podstaty. 
Definice faktoru P byla upravena 
ve smyslu připomínky. 

 K § 6 V § 6 jsou stanovena protierozní opatření, a to pouze organizační a 
agrotechnická (jejich výčet není podle metodik úplný, navíc bychom 
mohli zařadit např. pěstování zemědělských plodin ve vhodné 
kombinaci s dřevinami a další). Jedná se tedy o ta opatření, kterými 
můžeme upravovat C a P faktor. Úplně zde chybí technická nebo 
biotechnická opatření, tedy ta, s nimiž můžeme ovlivňovat l faktor. 
Technická opatření představují velmi účinná a v některých případech 
jedině použitelná opatření k ochraně před následky povrchového 
odtoku. To, že chybí tato další protierozní opatření, je problémem např. 
při projektování pozemkových úprav. 

Akceptováno 
Do §6 odst. 1 doplněn bod c) 
technická opatření. 

 K příloze č. 1 Nastavení termínů postupného zpřísňování míry erozního ohrožení až 
do roku 2030 je pravděpodobně výsledkem vyjednávání či politickým 
rozhodnutím. Důsledné uplatnění odborného hlediska by vyžadovalo 
zkrácení navržených termínů. Uvedené přípustné ztráty jsou 
z odborného pohledu značně vysoké a navrhované postupné snižování 
přípustného smyvu je značně dlouhodobé, kdy k účinnější ochraně 
půdy bude docházet za cca 15 let. Měli bychom se přiblížit, a to 
poměrně rychle k tomu, co se v literatuře označuje jako udržitelní míra 
eroze nebo průměrná rychlost tvorby půdy. Chápeme, že jednotlivé 

Vysvětleno 
Na základě požadavku ministra 
zemědělství Ing. Mariana 
Jurečky, uplatněného po 
meziresortním připomínkovém 
řízení dopisem ze dne 8. 11. 2017 
pod čj. 63885/2017-MZE-10052, 
nebude v navrhované vyhlášce 
stanoveno postupné navyšování 
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kroky nemohou být z důvodu přípravy zemědělců (např. osevní plány 
atd.) kratší než 4 roky, ale jsme přesvědčeni, že by těchto kroků mělo 
být méně s větším zpřísňováním a cílového stavu (a tedy i snížení 
degradace půdy) bychom dosáhli dříve. 

ochrany zemědělské půdy. 
K navýšení ochrany bude možné 
přistoupit na základě uvedeného 
požadavku jedině novelizací 
vyhlášky po provedené analýze 
dopadů navrhované vyhlášky na 
zemědělskou praxi. 

Český svaz 
ochránců 
přírody 

 Vyhláška stanovuje podmínky, za kterých nelze změnit TTP na ornou 
půdu, avšak neřeší situaci, kdy v rámci komplexní pozemkové úpravy 
byl schválen převod orné půdy na TTP a to především z protierozních 
důvodů a k zabránění další degradace půdy. Po ukončení KoPÚ jsou 
dokonce jako TTP pozemky už i vedeny v katastru nemovitostí, ale 
fakticky jsou využívány jako orná půda. Orgán ochrany půdního 
zemědělského fondu nemá dosud žádné pravomoci, jak donutit 
zemědělce, aby pozemky uvedli do právního stavu dle KN. Státem 
vynaložené finanční prostředky na KoPÚ, v podobě financování 
geodetů a projektantů či úředníků SPÚ, jsou tak vynaloženy zbytečně. 
Vyhláška by měla stanovit, že pokud je pozemek veden jako TTP z 
důvodů protierozní ochrany území, je povinen jej vlastník, nebo 
nájemce zatravnit v nejbližší možné agrotechnické lhůtě a takto jej 
udržovat. 

Vysvětleno 
Toto je problém zákona o 
pozemkových úpravách a z části 
katastrálního zákona, nikoli 
zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Nicméně po 
nabytí účinnosti navrhované 
vyhlášky budou muset být 
projekty pozemkových úprav 
zpracovávány již se zohledněním 
požadavků této vyhlášky. 
Vyhláška nemůže obsahovat 
povinnosti. 

  Dále zde chybí vymahatelnost vyhlášky - sankce či pokuty za její 
neplnění. Je možné, že to řeší nějaká jiná norma? Sankce měly být 
především v podobě odebrání dotací na plošně hektary, které zemědělci 
každoročně od státu čerpají. Bude to jediný, ale nejúčinnější nástroj, 
jak je k tomu donutit. 

Vysvětleno 
Sankce jsou obsaženy v zákoně. 
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