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1 Popis možností, jak přispět ke snížení erozního 
ohrožení (vodní a větrné) prostřednictvím platné 
legislativy a dotační politiky 

Popis možností, jak přispět ke snížení erozního ohrožení (vodní a větrné) prostřednictvím platné 
legislativy a dotační politiky je již zmíněn v části Průzkumy a rozbory – příloha č. 7 – Teoretická 
východiska. 

1.1 Legislativa  

Každý zemědělský subjekt je povinen se řídit platnými právními předpisy: 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména § 3, odstavec 1b: 

Je zakázáno: 

b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního 
ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; 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, 

§ 4, odstavec 2, Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

K tomuto zákonu však dosud nevyšla prováděcí vyhláška (tzv. protierozní vyhláška), která by jasně 
stanovila pravidla  provádění toho ustanovení. 

 

Na druhou stranu zemědělský subjekt, který pobírá dotace je evidován v tzv. evidenci LPIS (Land 
Parcel Identification System) – česky Registr půdy, ve kterém jsou půdní bloky, které užívá zařazeny 
do erozně ohrožených pozemků a podmínkou pobírání dotací (SAPS - dotace na plochu) je dodržení 
způsobu hospodaření na těchto erozně ohrožených pozemcích. Tato pravidla jsou v současné době 
poměrně mírně nastavená, ale do roku 20 30 se budou postupně zpřísňovat, takže do evidence 
erozně ohrožených pozemků se postupně dostanou další pozemky, které tam v současné době ještě 
nejsou.  

Jak je již zmíněno v části Teoretická východiska jsou některé typy dotací protichůdné – zejména na 
dotace na velké zemědělské stroje, které jsou v rozporu s tlakem na snižování velikosti půdního bloku 
(jedním z faktorů, který ovlivňuje erozi je délka svahu) nebo dotace na bioplynové stanice (zvyšování 
potřeby pěstování např. kukuřice, aby se naplnila kapacity bioplynky).  

Zemědělský subjekt má v našich podmínkách většinu pozemků v dlouhodobém pronájmu, to 
znamená, že změna kultury z orné na trvalý travní porost (např. zatravnění dráhy soustředěného 
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odtoku) nelze bez souhlasu vlastníka, který po zatravnění svého pozemku dostane logicky nižší částku 
za pronájem, jelikož jeho pozemek již není tak výnosný jako dříve. Zemědělský subjekt je podnik jako 
každý jiný a musí vykazovat zisk, který při zavedení některých opatření může být z krátkodobého 
hlediska nižší (vyšší náklady na obhospodařování, nižší výnosy např. zatravnění části pozemku).  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), §6, odstavec 3: 

Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a 
zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných. 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 2, odstavec 2: 

Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména 

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách, 

 

Zákon č. 139/2002 Sb., Zákon 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, § 2  

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se 
nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní 
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s 
nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace 
hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti 
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení 
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu3) a 
jako neopomenutelný podklad pro územní plánování, § 9, odstavec 8: 

Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných zařízení, 
kterými jsou zejména 

a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, 
železniční přejezdy a podobně, 

b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, 
záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně, 
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c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území 
před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a 
podobně, 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní 
systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně. V 
případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o rekonstrukce, 
popřípadě modernizace staveb stávajících. 

 

1.2 Standardy dobrého zemědělského a environmentální stav 
půd (DZES, dříve GAEC)  

Podrobný popis je v části Průzkumy a rozbory – příloha č. 7 – Teoretická východiska. 

 

Podmíněnost (cross compliance): Vyplácení přímých plateb a vybraných plošných podpor PRV včetně 
welfare hospodářských zvířat je podmíněno splněních požadavků podmíněnosti, tj. kontrolních bodů 
jednotlivých požadavků nahospodaření (PPH1 až 13) a standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu (DZES1 až 7). Nedodržení PPH a DZES, které jsou svým obsahem relevantní 
pro daného žadatele o dotace, vede ke krácení dotčených plateb až do výše 5 %, popř. zamítnutí 
plateb v daném roce, v závislosti na rozsahu a závažnosti porušení a zda bylo porušení ze strany 
žadatele úmyslné či opakované. Legislativní základ standardů DZES a kontrolních bodů PPH tvoří NV 
č. 48/2017 Sb.  (poslední novela č. 126/2018 Sb.). 

 

Na protierozní ochranu půdy jsou zaměřeny standardy DZES 4 a 5 a kontrolní bod č. 5  PPH č. 1. 
Standard DZES č. 4 dodržuje každý uživatel DPB s kulturou standardní orná půda s průměrnou 
sklonitostí DPB nad 4o. DZES č. 5 plní žadatel, který hodná pěstovat vyjmenované erozně nebezpečné 
plodiny na DPB s vyznačenou mírně či silně erozně ohroženou půdou. 

 

Kontrol ní bod č. 5 PPH č. 1 vychází z NV č. 262/2012 Sb. a je povinným požadavkem pro každého, 
kdo by chtěl pěstovat erozně nebezpečné plodiny na svažitých půdách v blízkosti vody ve 
zranitelných oblastech (ZOD). Vedle legislativního požadavku se jedná současně i o dotační podmínku 
pro žadatele ve zranitelných oblastech (na DPB, které jsou zařazeny do ZOD). Vzhledem k tomu, že 
stejný požadavek je zařazen i do tzv. minimálních požadavků pro příjemce AEKO a EZ podle NV č. 75 a 
76/2015 Sb. v platném znění, plní tento požadavek každý příjemce uvedených plateb i mimo 
zranitelné oblasti (na všech pozemcích, kterých se požadavek týká, bez ohledu na na zařazení do 
ZOD). 
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Poslední možností je pak v případě, že dochází k opakovaným erozním událostem a není možná 
dohoda s hospodařícím subjektem, je vymáhání náhrady škody soudní cestou. Příkladem je obec 
Němčovice (plzeňský kraj), která po 5-ti letech nakonec soud vyhrála.  

Současnému stavu nahrává i postupná změna klimatu, kdy dochází k jiné distribuci srážek, tzn., že 
množství srážek se nemění, ale mění se jejich rozdělení v čase – dochází k přívalovým srážkám. 


