TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/1
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/1
Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Nedodržení na ploše do 5 ha včetně, pro kterou platí období zákazu
hnojení.

Střední

Nedodržení na ploše od 5 do10 ha včetně, pro kterou platí období
zákazu hnojení.

Velký

Nedodržení na ploše nad 10 ha, pro kterou platí období zákazu
hnojení.

Malá

Použití dusíkatých hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.

Střední

Použití dusíkatých hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.

Velká

Použití dusíkatých hnojivých látek nad 40 kg N/ha.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/2
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/2
Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č.
262/2012 Sb.?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Stupně kritérií
Malý

Rozsah

Střední
Velký
Malá

Závažnost

Střední
Velká
Odstranitelná

Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Hodnocení
Limit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.
Limit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.
Limit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.
Překročení limitu do 20 kg N/ha.
Překročení limitu od 20 do 40 kg N/ha včetně.
Překročení limitu nad 40 kg N/ha.
x
Neodstranitelné porušení.

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/3
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/3
Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních
a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Stupně kritérií
Malý

Rozsah

Střední
Velký
Malá

Závažnost

Střední
Velká
Odstranitelná

Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Hodnocení
Limit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.
Limit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.
Limit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.
Limit byl překročen do 20 kg dávky N/ha/rok včetně.
Limit byl překročen od 20 do 40 kg dávky N/ha/rok včetně.
Limit byl překročen nad 40 kg dávky N/ha/rok.
x
Neodstranitelné porušení.

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/4
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/4
Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich
uskladnění?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Stupně kritérií
Malý

Rozsah

Střední
Velký
Malá

Závažnost

Střední
Velká
Odstranitelná

Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Hodnocení
x
Kapacita skladovacích prostor neodpovídá požadavkům stanoveným
v právních předpisech.
x
Chybí do 10 % kapacit skladovacích prostor včetně.
Chybí od 10 do 20 % kapacit skladovacích prostor včetně.
Chybí nad 20 % kapacit skladovacích prostor.
Odstranitelné porušení.
x

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/5
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/5
Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý,
sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se
nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Stupně kritérií
Malý

Nedodržení na ploše do 5 ha pozemků včetně se sklonem nad 7°,
které současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Střední

Nedodržení na ploše od 5 ha do 10 ha pozemků včetně se sklonem
nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Velký

Nedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které
současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Malá

Závažnost

Hodnocení

Střední

Velká

Odstranitelná
Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se
sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod,
v délce do 25 m včetně.
Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se
sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod,
v délce od 25 do 50 m včetně.
Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se
sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod,
v délce nad 50 m.
x
Neodstranitelné porušení.

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/6
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/6
Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce 3 m od břehové
čáry?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo
zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.

Střední

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo
zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.

Velký

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod v rozsahu
nad 25 metrů.

Malá

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 2 do 3
metrů včetně od břehové čáry.

Střední

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 1 do 2
metrů včetně od břehové čáry.

Velká

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti do 1
metru včetně od břehové čáry.

Odstranitelná
Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

x
Neodstranitelné porušení.

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/7
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/7
Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu
zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Stupně kritérií
Malý

Rozsah

Střední
Velký
Malá

Závažnost

Střední
Velká
Odstranitelná

Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Hodnocení
Nedodržení zákazu na ploše do 5 ha včetně.
Nedodržení zákazu na ploše od 5 do 10 ha včetně.
Nedodržení zákazu na ploše nad 10 ha.
Použití hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.
Použití hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.
Použití hnojivých látek nad 40 kg N/ha.
x
Neodstranitelné porušení.

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

TÉMA: VODA
Povinný požadavek na hospodaření 1: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů
Kontrolovaný požadavek PPH 1/8
Znění kontrolovaného požadavku PPH 1/8
Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky z hlediska ochrany
vod?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Stupně kritérií
Malý

Rozsah

Závažnost

Střední

Hodnocení
Technické zabezpečení neodpovídá u 1 skladovacího prostoru.
Technické zabezpečení neodpovídá u 2 skladovacích prostorů.

Velký

Technické zabezpečení neodpovídá u 3 a více skladovacích
prostorů.

Malá

Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku
závadných látek ze statkových hnojiv.

Střední

Došlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do okolí bez
viditelného znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Velká

Došlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do vodního
zdroje s viditelným znečištěním povrchových nebo podzemních vod.

Odstranitelná
Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Odstranitelné porušení.
x

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz či na
internetových stránkách www.nitrat.cz.

