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ZMĚNOVÝ LIST K  PŘÍRUČCE   
PRŮVODCE ZEMĚDĚLCE KONTROLOU PODMÍNĚNOSTI PLATNÝ PRO ROK 2016 
 
 
Přehled doplněných informací v textovém znění příručky  
 

 str. 4 – doplněno stručné shrnutí změn pravidel podmíněnosti pro rok 2016,   
 

 str. 10 – doplněna informace o vzájemném vztahu některých prvků greeningu tzv. 
ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny 
současně.  

 

 str. 27 – doplněny odkazy na internetovou aplikaci Protierozní kalkulačka pro podporu 
rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy (http://kalkulacka.vumop.cz)  
a portál Monitoringu eroze zemědělské půdy k hlášení, evidenci a vyhodnocování 
jednotlivých erozních událostí (http://me.vumop.cz). 
 

 str. 28 - 29 – doplněno upozornění na vztah pěstování doporučených dusík vážících 
plodin, které jsou zařazeny zároveň jako erozně nebezpečné plodiny (sója, a bob setý)  
a plnění podmínek DZES 5 (eroze) a doplněno upozornění na posuzování plnění 
standardu DZES 6 v rámci kontroly na místě - plnění podmínky porostem plodin vážících 
dusík. 
 

 str. 30 – doplněn odkaz na internetové stránky věnující se půdní organické hmotě, které 
poskytují uživatelům nástroj online výpočtu bilance organické hmoty v orných půdách 
(http://organickahmota.cz). 
 

 str. 36 – 42 – provedena úprava hodnotících tabulek standardů DZES s přesnějším 
definováním intervalů na dvě desetinná místa pro rozlišení míry rozsahu nebo závažnosti. 
 

 str. 92 a str. 94 – doplněno upozornění pro hodnocení požadavků evidence  
a označování zvířat – PPH 7/5 (skot) a PPH 8/4 (ovce/kozy), že s účinností od roku 
2017 bude upraveno znění požadavků a systém posuzování včasnosti hlášení  
do ústřední evidence.  
 

 str. 158 – 160 – upřesnění informací v tabulce Práva a povinnosti kontrolovaného 
subjektu a kontrolních orgánů v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád). 

 

Změny v nastavení standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 

 

 str. 28 - doplnění seznamu dusík vázajících plodin pro plnění podmínek standardu 
DZES 6 - zachování úrovně organických složek půd. 

 

 str. 30 – 34 - doplnění krajinného prvku mokřad jako nového prvku k plnění podmínek 
standardu DZES 7  - zachování krajinných prvků a podmínek jeho ochrany a způsobu 
vymezení. Tím se rozšiřují druhy krajinných prvků, jejichž ochrana je požadována v rámci 
pravidel podmíněnosti (Cross Compliance). Tento prvek lze zároveň deklarovat jako EFA.  
 

 str. 37 – doplnění u hodnotící tabulky požadavku DZES 3a zařazení do kategorie 
požadavků představující přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat. U požadavků, 
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které představují přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat, se dle čl. 99 (2) 3. 
pododstavec nařízení (EU) č. 1306/2013 snížení nebo vyloučení uplatní vždy. 

 

Změny v nastavení povinných požadavků na hospodaření 

 

 str. 80, str. 131 a str. 141 – provedena úprava trvalosti v hodnotících tabulkách  
u některých požadavků: U požadavků PPH 4/12, PPH 4/13 (bezpečnost potravin), 
PPH 12/10 (ochrana prasat), PPH 13/10 (welfare hospodářských zvířat) je provedena 
změna hodnocení trvalosti z hodnocení požadavku s odstranitelným charakterem 
porušení (Trvalost NE) na trvalý charakter porušení (Trvalost ANO). U těchto požadavků 
při zjištění porušení nelze uložit nápravné opatření. 
 

 str. 139 - u požadavku PPH 13/3 byla doplněna hodnotící tabulka pro lepší rozlišení 
možných případů porušení. 
 

 str. 141 - u požadavku PPH 13/11 byla doplněna hodnotící tabulka pro lepší rozlišení 
možných případů porušení. 

 

 str. 185 – 188 – rozšíření kategorie požadavků představující přímé nebezpečí pro 
zdraví lidí nebo zvířat. U požadavků, které představují přímé nebezpečí pro zdraví lidí 
nebo zvířat, se dle čl. 99 (2) 3. pododstavec nařízení (EU) č. 1306/2013 snížení nebo 
vyloučení uplatní vždy. Doplněny byly požadavky DZES 3a), PPH 12/10, PPH 13/3 PPH 
13/10, PPH 13/11. 
 

 str. 169 – 172 – u požadavků oblasti welfare zvířat 11/8, 13/3, 13/5, 13/9, 13/11  
a 13/12 bylo doplněno legislativní vymezení.  
 
 

Změny způsobu hodnocení 

 

 str. 89 – doplněna informace k hodnocení požadavků evidence a označování ovcí  
a koz ze společných údajů pro oba druhy zvířat dohromady. U hodnocení požadavků 
evidence a označování ovcí a koz (PPH 8) bude Česká plemenářská inspekce vycházet  
z údajů společných pro oba druhy uvedených hospodářských zvířat. 
 

 str. 147 – doplněna výjimka uplatnění snížení dotace při provádění vědecké nebo 
výzkumné činnosti. U porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo 
výzkumné činnosti nebo zkušebnictví může být uplatněna výjimka pro snížení dotace.  
Za prokazatelné doložení důvodu porušení lze považovat předložení písemného 
dokumentu např. smlouvu o projektu nebo potvrzený projektový záměr, jehož 
součástí jsou příslušné aktivity. 
 
 

 
 
 
 


