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Ochrana vodních zdrojů

• Obecná ochrana vodních zdrojů je uložena zejména ustanoveními
vodního zákona, zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů atd.

• Zpřísněná (zvláštní) ochrana vodních zdrojů je dána rozsahem tzv.
chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) určených
nařízeními vlády č. 40/1978 Sb., č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.

Rovněž sem patří Citlivé oblasti (všechny povrchové vody v ČR) a

Zranitelné oblasti (Nitrátová směrnice)

• Speciální ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
vodních zdrojů určených pro zásobování pitnou vodou.



Ochrana vodních zdrojů

• Ochranná pásma vodních zdrojů §30 vodního zákona

• Ochranné pásmo I. stupně (OPVZ I.)

• Ochranné pásmo II. stupně (OPVZ II.)

• nemusí bezprostředně navazovat na OPVZ I. st.,

• nemusí být ani souvislým územím,

• je možné stanovit v rámci povodí více území – zón OPVZ II. st.

• jednotlivá území OPVZ II. st. mohou být stanovována postupně,

• neoplocuje se, musí být vyznačeno výstražnými tabulemi.



Ochrana vodních zdrojů

• Aktuálně existují v praxi současně PHO i OP,

• novelou zákona o vodách nedošlo ke zrušení PHO ! ! !

• u VN již proběhly revize a jsou stanovena OPVZ,

• v oblastech, kde neproběhla revize pásem podle nových
předpisů, jsou stále v platnosti stávající PHO – především malé
podzemní zdroje



Metodika pro stanovení ochranných pásem povrchových vodních 
zdrojů vychází ze tří základních přístupů speciální ochrany a to:

• stabilizace kritických zdrojových lokalit plošného znečištění 
zejména ve vazbě na odvodněné plochy, z důvodu omezování 
vyplavování rizikových látek do povrchových a podzemních vod 
včetně pesticidů

• omezení erozních smyvů nad platný rámec DZES dříve GAEC

• ochrana okolí vodních ploch a vodních toků 
(tzv. přímá ochrana) prostřednictvím trvalých travních porostů.

Speciální ochrana vodních zdrojů
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Ochrana půdy a vody – GAEC (DZES)

• Good Agricultural and Environmental Conditions - GAEC

Dobrý Zemědělský a Environmentální Stav - DZES

• zajišťuje zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního 

prostředí

• dodržování je povinné pro žadatele o přímé platby, podpory

z osy II - Program rozvoje venkova a některé podpory společné

organizace trhu s vínem

• platí v České republice od 1. 1. 2010 



DZES 1: Dodržení ochranných pásů podél 

vodních toků

• Podmínky se vztahují na všechny DPB přiléhajících k útvarům 

povrchových vod.

• Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného pásu podél 

vodních toků uvnitř i vně zranitelných oblastí: 

– pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce 

nejméně 3 m od břehové čáry;

– u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o 

šířce nejméně 25 m od břehové čáry; 

– nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a dodržení při aplikaci 

přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany 

vodních organismů od břehové čáry.

• Záměrem je ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze

zemědělské činnosti a předcházení možnému vzniku takového

znečištění.





DZES 3: Ochrana podzemních vod proti 

znečištění

• Podmínky se vztahují na žadatele, kteří nakládají se závadnými látkami.

• Standard obsahuje požadavky stanovené § 38 a 39 vodního zákona

k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí při

manipulaci, skladování a vypouštění závadných látek.

• Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená

opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.

• Podmínka je nově doplněna o zákaz přímého vypouštění dle § 38 

vodního zákona. 

• Rozšířen je dále požadavek na technický stav jímek pro tekutá statková

hnojiva (močůvka, kejda apod.), kapalná minerální hnojiva (např. DAM

390) a kapalná organická hnojiva (např. digestát), nikoli tedy jen ropných

látek ve sjednocené podobě s aktuálně platným požadavkem PPH 1/8.





DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování 

půdy k omezování eroze

• Podmínky se vztahují na DPB veškeré zemědělské půdy označené 

v LPIS jako půda silně erozně ohrožená (SEO) nebo mírně erozně 

ohrožená (MEO).



Státní hranice ČR a Rakouska – velikost pozemků → vliv na erozi půdy

www.mapy.cz
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DZES 6: Zachování úrovně organických 

složek půdy, včetně zákazu vypalování 

strniš

• Podmínky zákazu pálení se vztahují na veškerou zemědělskou půdu.

• Podmínky pro zachování organického hmoty v půdě se vztahují na DPB 

s druhem kultury orná půda.



Povinné požadavky na hospodaření (PPH)

• 3.6. TÉMA Přípravky na ochranu rostlin

• PPH 10 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

• Celkem 7 kontrolovatelných požadavků PPH 10/1-7



* * *  

10 1 

Rozsah 

Malý Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 1. 

Střední Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 2 až 
4. 

Velký Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 5 
a více., nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Závažnost 

Malá X 

Střední Aplikace přípravku nebyla provedena v souladu s požadavky na ochranu podzemní vody. 

Velká XByl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat 

Ano. 

10 2 

Rozsah 

Malý Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 1. 

Střední Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 2 až 4. 

Velký Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 5 a více., nebo byl použitý přípravek 
bez platného rozhodnutí o povolení. 

Závažnost 

Malá Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 % výměry obhospodařované 
plochy plodiny včetně. 

Střední Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do 50 % výměry obhospodařované 
plochy plodiny včetně. 

Velká Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 % výměry obhospodařované 
plochy plodiny. nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat 

Ano. 

10 3 Rozsah 

Malý Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 1. 

Střední Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 2 až 4. 

Velký Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 5 a více., nebo byl 
použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 



10 4 

Rozsah 

Malý Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny 
k ochraně vod, je 1. 

Střední Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny 
k ochraně vod, je 2 až 4. 

Velký Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny 
k ochraně vod, je 5 a více., nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o 
povolení. 

Závažnost 

Malá Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu do 10 % 
včetně. 

Střední Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu od 10 % 
do 50 
% včetně. 

Velká Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu nad 50 %. 
nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat 

Ano. 

10 5 

Rozsah 

Malý Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků 
s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel 
a suchozemských obratlovců, je 1. 

Střední Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků 
s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel 
a suchozemských obratlovců, je 2 až 4. 

Velký Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků 
s pomocným prostředkem nebo hnojivem, v rozporu s požadavky na ochranu včel a 
suchozemských obratlovců, je 5 a více., nebo byl použitý přípravek bez platného 
rozhodnutí o povolení. 

Závažnost 

Malá X 

Střední Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel 
a suchozemských obratlovců. 

Velká XByl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

 



  
Trvalost 

Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat 

Ano. 

10 6 

Rozsah 

Malý X 

Střední Došlo k ojedinělému okrajovému úletu přípravku na sousední pozemek. 

Velký Došlo k souvislému pásovému úletu přípravku na sousední pozemek., nebo byl použitý 
přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Závažnost 

Malá X 

Střední Došlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na kterém se prováděla aplikace přípravku. 

Velká XByl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat 

Ano. 

10 7 

Rozsah 

Malý Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, 
je 1. 

Střední Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, 
je 2 až 4. 

Velký Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, 
je 5 a více., nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Závažnost 

Malá X 

Střední Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních 
organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody. 

Velká XByl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. 

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat 

Ano. 

 
 



Národní akční plán k bezpečnému používání 

pesticidů v České republice pro 2018-2022

• Cíle a dílčí cíle NAP a způsob jejich plnění

• Cíl I. Omezení rizik spojených s používáním přípravků

• Označování přípravků – elektronická evidence POR,

• LPIS – evidence POR



Národní akční plán k bezpečnému používání 

pesticidů v České republice pro 2018-2022

• Opatření k zajištění splnění cílů a dílčích 

cílů NAP

• Šetrná aplikace POR – technická 

vybavenost



Děkujeme za pozornost.
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