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PROJEKT BLANSKÝ LES IN NATURA
Dostává se Vám do rukou příručka Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese – 
území zařazeném do soustavy Natura 2000, která byla vytvořena v rámci projektu Blanský les  
in NATURA. Tento projekt, jak vyplývá z jeho názvu, se zaměřuje na osoby zemědělsky hospodařící  
v chráněném území systému Natura 2000 Blanský les.

Je několik důvodů, proč zmiňovaný projekt vznikl. Tuto část jižních Čech máme velmi rádi a jako  
biologové a ekologové velmi oceňujeme ekologickou funkčnost krajiny v Blanském lese, proto by-
chom chtěli přispět k jejímu udržení. Zároveň si vážíme lidí – hospodářů – jejichž práce má na za-
chování ekologických funkcí krajiny zásadní podíl. Díky finanční podpoře ze strany Evropské unie 
a díky Nadaci rozvoje občanské společnosti, která danou podporu spravuje, jsme mohli zachytit 
současný stav hospodaření v oblasti Blanského lesa a posoudit vztah tohoto hospodaření a ochra-
nu přírody a krajiny. A také nám vznikl prostor k tomu, abychom vytvořili spolupráci a zajistili přenos 
informací mezi lidmi, institucemi a úřady, které svou činností ovlivňují život v Blanském lese.

Od počátku projektu v listopadu 2005 jsme začali důkladně mapovat situaci v Blanském lese, aby-
chom se dozvěděli co nejvíce o provázání hospodaření s přírodou a krajinou. Během jara 2006 se 
podařilo uskutečnit bezmála 40 návštěv u zemědělsky hospodařících osob na území Blanského 
lesa, dále jsme oslovili starosty a navázali jsme komunikaci s mnoha úřady a jejich pracovníky. Bě-
hem této doby jsme posbírali velké množství informací, které se týkají širokého okruhu zemědělské 
činnosti. Navíc jsme si udělalili představu o stavu informovanosti o problematice životního prostředí 
a vztahu k přírodě a krajině – např. jaké je povědomí o činnosti Správy CHKO Blanský les a o sou-
stavě Natura 2000, jak zemědělci vnímají přírodní hodnoty na svých pozemcích a podobně.

Získané podněty zpracováváme do několika výstupů. Tento Praktický pomocník je jedním z nich 
a jeho prostřednictvím chceme poskytnout informace, o které jsme zaznamenali zájem během 
našich návštěv u hospodářů v Blanském lese. 

Dále jsme připravili na internetu stránku, kde je možné se ptát a získávat informace vztažené  
k zemědělskému hospodaření na území Blnaského lesa. Adresa nově vytvořené komunikační plat-
formy je www.daphne.cz/blanskyles. Chceme tímto dát prostor k diskuzi, ke zveřejnění otázek, 
odpovědí a aktuálních informací.

Připravujeme také výstup pro státní sféru, kde se zaměříme na zjištěné nedostatky, které trápí ze-
mědělce a které mohou krajinu negativně ovlivňovat, tím poskytneme zpětnou vazbu „od sedláka  
k úředníkovi“. Předané poznatky by tak mohly pozvednout úroveň komunikace, vstřícnosti a povědo-
mí o potřebě celkového pohledu na život v krajině a ekologické fungování krajiny Blanského lesa.

Zbývá dodat, že veškeré předkládané informace se vztahují k polovině roku 2006. Vzhledem  
k rychlosti změn je zapotřebí zde poskytnuté informace v následujících obdobích posuzovat podle 
aktuální situace. K tomu můžete použít výše zmiňovanou internetovou stránku anebo se můžete na 
nás obrátit prostřednictvím poradenského střediska, které zajišťujeme v rámci dalšího projektu.

A současně děkujeme všem zemědělcům, jejich rodinám a starostům z Blanského lesa, které 
jsme navštívili během jara 2006. Jejich ochota poskytnout podnětné informace o současném stavu 
hospodaření a života v Blanském lese se stala základním kamenem pro vytvoření Praktického 
pomocníka.



Poděkování

Na přípravě Praktického pomocníka se podílelo mnoho lidí různých profesí, kterým patří 
velké  poděkování za jejich ochotu a invenci, s níž přistupovali nejen k recenzi textů.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali těmto: paní Bártlová, Ing. Marie Beňová, Hana Budí-
nová, Ing. Miroslav Čihák, Ing. Petr Dostálek, Mgr. Tereza Francírková, Mgr. Zdeněk Fric, 
Mgr. Zdeněk Hanč, Ing. Martina Hovorková, Dionýz Hutár, Ing. Jan Indra, rodina Koubova, 
Robert Ouředník, Mgr. Dana Pleskačová, Mgr. Katka Plesníková, Ing. Stanislav Pomije, 
Jaroslav Poula, Jitka Sluková, Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Ing. Petr Trávníček, Ing. Jitka 
Tvrzníková, Ing. Rudolf Vokřál, Ing. Tomáš Vosátka, Richard Watzka, Ing. arch. Kamila 
Žifčáková. Náš dík patří mnoha dalším, především pracovníkům státní správy, kteří nám 
průběžně pomáhali řešit různé zapeklité otázky.

PRAKTICKÝ POMOCNÍK PRO HOSPODAŘENÍ
V BLANSKÉM LESE – ÚZEMÍ ZAŘAZENÉM DO SOUSTAVY

NATURA 2000
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ROK 2007 – NOVÉ MOŽNOSTI DOTACÍ

O CO JDE

Evropská unie plánuje většinu svých podpor 
– včetně zemědělských – na sedmiletá ob-
dobí. Právě se nacházíme na konci období 
2000 – 2006 a pravidla pro čerpání dotací se 
nyní nastavují pro léta 2007 – 2013.

V období 2004 – 2006 žádali čeští zemědělci 
vedle přímých plateb na plochu (SAPS) také  
o další dotace vymezené Horizontálním plá-
nem rozvoje venkova (HRDP) nebo Operač-
ním programem Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (OP RVMZ), případně z programu 
LEADER. HRDP (a z něj odvozená nařízení 
vlády) stanovoval zejména pravidla čerpání 
plateb pro agroenvironmentální opatření (AEO) 
a dotací pro hospodaření v tzv. méně příznivých 
oblastech (LFA). OP RVMZ nabízel finanční pří-
spěvky na nákup strojů, modernizaci zařízení  
a další činnosti podporující rozvoj a konkuren-
ceschopnost zemědělství.

Pro období 2007 – 2013 budou dotace z HRDP, 
OP RVMZ a LEADER sloučeny pod hlavičku 
nového Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova, na který téměř všude nara-
zíte pod zkratkou EAFRD. Zároveň se rozšíří 
nabídka dotovaných činností a způsobů hos-
podaření. Pravidla pro dotace stanoví tzv. Pro-
gram rozvoje venkova, v němž budou dotované 
činnosti rozděleny do čtyř tématických oblastí 
zvaných osy:

1. osa: Zlepšení konkurenceschopnosti ze-
mědělství a lesnictví

Zaměření této osy přibližně odpovídá součas-
nému OP RVMZ. První osa stanovuje pravidla 
pro dotace například na modernizace zeměděl-
ských podniků, přidávání hodnoty produktům 
nebo pozemkové úpravy.

2. osa: Zlepšování životního prostředí a kra-
jiny

Druhá osa je zjednodušeně řečeno současný 
HRDP, a to významně rozšířený. Pro podporu 
udržitelného hospodaření šetrného k přírodě 
a krajině a zemědělství v chráněných územích 
má největší význam. Z celého Programu roz-
voje venkova připadá na tuto osu největší část-
ka. Z nám již známých opatření najdeme v této 
ose platby pro LFA a AEO (mírně upravené a 
rozšířené). Velmi zajímavá jsou ovšem i nová 
opatření jako např. lesnicko-environmentální 
tituly nebo platby v územích Natura 2000 (viz 
kapitola NATURA 2000) na zemědělské i lesní 
půdě.

3. osa: Kvalita života ve venkovských oblas-
tech a diverzifikace hospodářství venkova

Tato osa vymezuje nová opatření podporující 
život na venkově jako takový: podporu cestov-
ního ruchu a jiných nezemědělských činností, 
ochranu kulturního dědictví nebo obnovu a roz-
voj vesnic.

4. osa: program LEADER

Podobně jako současný program LEADER se 
čtvrtá osa zaměřuje na budování místních part-
nerství (tzv. místní akční skupiny – MAS), kte-
rá vytvářejí a naplňují strategie rozvoje svého 
vlastního regionu.
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V PRAXI

Současné dotace (období 2004 – 2006)

Pokud jste začali čerpat některé dotace v obdo-
bí 2004 – 2006 – například AEO nebo LFA – pla-
tí pro Vás po dobu čerpání těchto dotací původ-
ní podmínky, za kterých jste vstupovali. Nové 
podmínky stanovené pro období 2007 – 2013 
nemají na původní dotace žádný vliv, budou se 
vztahovat až na ty zemědělce, kteří zažádají o 
nové dotace v roce 2007 a později.

Je ovšem důležité mít na paměti, že i původně 
nastavené podmínky pro hospodaření se po 
dobu čerpání dotace aktualizují a pozměňují. 
Pravidelně se aktualizují půdní bloky v LPIS, 
u pětiletých závazků AEO dotací se upřesňují 
pravidla pro výjimky z termínu seče atd. Abyste 
byli o těchto novinkách informování, je zapo-
třebí být v kontaktu s příslušnou zemědělskou 
agenturou, případně sledovat novinky zejména 
na stránkách SZIF, Krajského informačního 
střediska (KIS) nebo portálu www.agroenvi.cz.

Nové dotace (období 2007 – 2013)

Program rozvoje venkova, který popisuje pod-
mínky dotací čerpaných z EAFRD, byl v létě 
2006 schválen vládou ČR. Tím ještě není 
jeho podoba definitivní, neboť ještě musí pro-
jít schválením Evropské komise. Po schválení 
Evropskou komisí budou – nejspíše v průběhu 
roku 2007 – stanovena a zveřejněna detailní 
pravidla pro čerpání dotací, konkrétní výše pla-
teb a termíny pro přijímání žádostí.

Chcete-li být v předstihu informováni, jaké nové 
dotace a pravidla se na Vás chystají, uděláte 
nejlépe, budete-li sledovat zmínky o „EAFRD“ 
a „Plánu rozvoje venkova“ v zemědělském tis-
ku nebo na stránkách MZe či www.agroenvi.cz. 
Na těchto stránkách si již nyní můžete stáhnout 
vládou schválený Program rozvoje venkova  
a pročíst si podmínky nových dotací, z nichž 
některé důležité pro Blanský les stručně zmiňu-
jeme v následujících odstavcích.

Novinky v agroenvironmetnálních opatře-
ních 2007 – 2013

V nových AEO by Vás mohly zajímat tyto navr-
žené změny:

 1. Přepásat některé louky bude možné. Orgán 
ochrany přírody (na území Blanského lesa je 
jím Správa CHKO Blanský les) však bude moci 
citlivější louky zranitelné pasením z pastvy vy-
loučit. Přepasení nebude též povoleno u vari-
anty péče o louky se zakázaným hnojením.

 2. Louky v chráněných územích včetně luk 
chráněných evropskou soustavou Natura 2000 
(viz kapitola NATURA 2000) se rozdělí na jed-
nosečné (horské a suchomilné) a dvousečné 
(mezofilní = „průměrné“, středně vlhké a vlhko-
milné).

 3. Přibude možnost vyšší dotace za pastvu koz 
a ovcí na suchomilných pastvinách. V chráně-
ných územích včetně Natura 2000, se navíc ob-
jeví nová možnost zvýšené platby za pastvu na 
druhově bohatších travních porostech.

 4. Zatravňovat ornou půdu bude možné též po-
dél vodního toku. Tímto opatřením bude vodní 
tok chráněn před splachy z polí.

 5. Ornou půdu budete moci zatravnit i regionál-
ní směsí osiva.

Úřady a zdroje informací
• Krajské informační středisko Jihočeského 

kraje, České Budějovice: www.kisjk.cz
• Ministerstvo zemědělství ČR: www.mze.cz
• Správa CHKO Blanský les
• Státní zemědělský intervenční fond:  

www.szif.cz – sekce HRDP a OP RVMZ
• www.agroenvi.cz – zejména sekce HRDP  

a EAFRD

Legislativní tečka
• Program rozvoje venkova ČR na období 

2007 – 2013
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CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BLANSKÝ LES

Blanský les je chráněným územím díky za-
chovalé přírodě a krajině.

O CO JDE

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vy-
hlášena v roce 1989. Jejím posláním je ochra-
na a postupná obnova hodnot krajiny, jejího 
vzhledu a jejích typických znaků. Současně má 
CHKO za úkol vytvoření a rozvíjení optimálního 
způsobu všestranného využívání krajiny a je-
jích přírodních zdrojů.

Na území CHKO Blanský les se vyskytují mi-
mořádně hodnotné a dobře zachovalé lesní 
porosty. Jedná se především o bučiny a su-
ťové lesy v masivu Kletě a v severozápadní 
části území. Pro tyto lesy je nutné najít vhodný 
kompromis pro hospodaření. To se děje v rámci 
projednávání lesního hospodářského plánu. Do 
plánu jsou zapracovávány požadavky Správy 
CHKO, aby byl umožněn přirozený vývoj lesa, 
jeho obnova a růst. Zvláštní pozornost je věno-
vána nejcennějším lesním porostům.

V CHKO Blanský les se setkáme také s mnoha 
významnými typy nelesní vegetace. Od pod-
máčených nivních luk (meandry Chvalšinské-
ho potoka) přes středně vlhké květnaté louky 
s kosatci a prstnatci (Provázková louka) až po 
suché výslunné stráně se suchomilnými druhy 
(Vyšenské kopce). Aby se tato cenná bezlesá 
území dochovala, je zapotřebí je vhodně ob-
hospodařovat (např. kosením nebo pastvou).

Způsoby ochrany a využívání krajiny jsou určeny 
rozdělením CHKO do tří zón, které jsou vyme-
zeny s ohledem na přírodní hodnoty. V 1. zóně 
je režim ochrany nejpřísnější, ve 3. zóně nej-
mírnější. Zachovalé a nejcennější části přírody 
Blanského lesa jsou vyhlášené v 1. zóně (1,2 % 
území CHKO). Zahrnují tzv. maloplošná zvláš-
tě chráněná území jako např. národní přírodní 
rezervace Vyšenské kopce a přírodní rezervace 
Dívčí kámen. Ve 2. zóně jsou především cenné 
lesní porosty bučin v masivu Kletě, Bulového  
a Vysoké Běty. Většina území CHKO je zařaze-
na ve 3. zóně. Patří sem vesnice, zemědělsky 
obhospodařované plochy, silnice a oblasti těžby 
nerostných surovin. Pro tuto zónu jsou stanove-
na pouze minimální omezení, která mají zamezit 
poškozování krajiny a krajinného rázu.

V PRAXI

Odbornou správu oblasti zajišťuje Správa 
CHKO Blanský les se sídlem ve Vyšném.  
V působnosti Správy CHKO je ochrana příro-

orthofoto: © GEODIS BRNO, spol. s.r.o.
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Celá CHKO
• rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy

rostlin a živočichů
• zneškodňovat odpady mimo místa k tomu 

určená
• měnit dochované přírodní prostředí 

1. a 2. zóna
• zavádět intenzivní chovy hospodářských 

zvířat
• používat intenzivní technologie hospodaření 

na půdě (zákaz hnojit pozemky, používat ke-
jdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady)

• nenávratně poškozovat půdní povrch
• měnit vodní režim
• provádět terénní úpravy značného rozsahu
• zavádět intenzivní chovy zvěře (obory, ba-

žantnice)

1. zóna
• umisťovat nové stavby
• měnit využití území a současnou skladbu  

a plochy kultur

Na území CHKO je zakázáno:

Z hlediska zeměděl-
ského hospodaření se 
Správa CHKO vyjadřu-
je k žádostem o dotace 
z programu agroenvi-
ronmentální opatření 
(AEO). Cílem těchto 
opatření je nastavit 
takový způsob hospo-
daření, aby byl daný 
pozemek obhospodařován šetrně z hlediska 
ochrany přírody a údržby krajiny. Hospodaření 
v rámci AEO má nastavené složitější podmínky, 
které jsou však kompenzovány vyšší dotací.

V případě zájmu ochrany přírody vydává Sprá-
va CHKO stanoviska, se kterými lze na SZIF 
žádat o výjimku z některých povinností. Mezi 
povinnosti, které je možné upravit a pozmě-
nit, patří posun seče z 15. července až na  
31. srpna, ponechání nedopasků na pastvině 
atd. Konkrétní případ však musí být v souladu 
se zájmy ochrany přírody.

Úřady a zdroje informací
• Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský 

les: Vyšný 59, Český Krumlov, tel: 380 301 
031, www.blanskyles.ochranaprirody.cz

Legislativní tečka
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny
• Vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb., o zříze-

ní chráněné krajinné oblasti Blanský les

dy a odborný výzkum. Současně se její činnost 
týká posuzování územního rozvoje a stavební 
činnosti, využití nerostného bohatství, hospoda-
ření v lesích a na zemědělské půdě, myslivosti 
a rybářství. Při těchto činnostech se obyvatelé 
Blanského lesa obracejí na Správu CHKO pro 
konzultace a různá povolení. Na Správě jsou 
zaměstnáni odborní pracovníci, kteří Vám rádi 
poradí a poskytnou potřebné informace.

Pro zemědělské hospodaření na území CHKO 
Blanský les plynou ze zákona o ochraně pří-
rody a krajiny různá omezení, která mají 
zajistit šetrné hospodaření v krajině. Kom-
penzaci poskytuje přímá dotace LFA (méně pří-
znivé oblasti a oblasti s ekologickým omezením,  
tj.1. zóna CHKO). S tímto dotačním titulem po-
radí příslušná zemědělská agentura. Ze záko-
na vyplývají také další zákazy a omezení pro 
ostatní činnosti v Blanském lese. Dohledem nad 
jejich dodržováním je pověřena Správa CHKO  
a Česká inspekce životního prostředí. V tabulce 
jsou uvedena omezení, která se týkají země-
dělského hospodaření.

orthofoto: © GEODIS BRNO, spol. s.r.o.
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NATURA 2000

Blanský les bude součástí evropského sys-
tému chráněných území Natura 2000.

O CO JDE

Blanský les se stane součástí evropského sys-
tému Natura 2000, který je zaměřen na ochra-
nu přírody ve vybraných územích. Rozlišuje  
2 typy chráněných území – Ptačí oblasti a Ev-
ropsky významné lokality. Území Blanského 
lesa v hranicích současné CHKO spolu s kaňo-
nem Vltavy od Českého Krumlova až k Boršovu 
nad Vltavou (viz mapa) je zařazeno do národní-

ho seznamu Evropsky významných lokalit naří-
zením vlády č. 123 ze dne 15. dubna 2005.

Soustava Natura 2000 zajistí trvalou péči  
a ochranu na územích, která jsou hodnotná  
z hlediska přírodní rozmanitosti. V celé Ev-
ropské unii má sloužit k ochraně vzácných 
a významných druhů rostlin, živočichů i typů 
přírodních stanovišť. Tato ochrana se nebude 
vylučovat se šetrným hospodařením. Mnoho 
naturových území se bude překrývat s existují-
cími chráněnými územími. Jejich režim se pod-
statně nezmění, a to platí také pro Blanský les. 
Hlavním smyslem je, aby se zabránilo hrubým 
zásahům do přírody.

Vytvoření soustavy Natura 2000 se bude přímo 
týkat zejména vlastníků a uživatelů dotčených 
pozemků, dále obcí, zájmových sdružení, or-
ganizací a skupin (lesníci, zemědělci, myslivci, 
pozemkové spolky apod.). Veškeré plány a in-
vestiční záměry se budou hodnotit z hlediska 
jejich vlivů na předmět ochrany:

Soustava Natura 2000 chrání na území Čes-
ké republiky 46 druhů ptáků, 74 druhů ostat-
ních živočichů, 40 druhů rostlin a 58 typů 
přírodních stanovišť.

Území zařazená do soustavy Natura 2000 se 
mohou stát zajímavými pro rozvoj turistického 
ruchu šetrného k životnímu prostředí. Pro natu-
rová území se také počítá s uvolněním finanč-
ních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů 
Evropské unie. Dotace podpoří šetrné hospo-

Blanský les – hranice systému NATURA 2000 

orthofoto: © GEODIS BRNO, spol. s.r.o
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daření, které zabezpečí uchování přírodních 
krás a hodnot.

K zařazení Blanského lesa mezi Evropsky 
významné lokality přispěl výskyt rysa ostrovi-
da, netopýra velkého, vranky obecné, mihule 
potoční, motýla přástevníka kostivalového, 
malého šneka vrkoče útlého a vzácné rostliny 
hořečku českého. V Blanském lese bylo také 
vymezeno 12 naturových přírodních stanovišť 
(bučiny, stepní doubravy, extenzivní sečené 
louky atd.).

V PRAXI

V oblastech, které se mají stát součástí Na-
tury 2000, dnes platí tzv. předběžná ochrana.  
Do doby schválení evropského seznamu a jeho 
zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR ji zajišťuje 
příslušný orgán ochrany přírody (OOP). K in-
vestičním záměrům je povinné k žádosti doložit 
vyjádření OOP o vlivu záměru na naturové úze-
mí (žádost o dotaci z jakéhokoliv Operačního 
programu, žádost o stavební povolení atd.). 
Tímto orgánem je na území CHKO Blanský 
les Správa CHKO, jinak krajský úřad – odbor 
životního prostředí. V případě  investičního zá-
měru, který by mohl významně ovlivnit naturové 
území, může být požadováno posouzení autori-
zovanou osobou a vypracování posouzení vlivů 
na životní prostředí – tzv. EIA.

Pro hospodaření v Blanském lese ne-
představuje předběžná ochrana žádné 
výrazné změny, neboť se neliší od re-
žimu ochrany na území CHKO. Správa 
CHKO Vám vyjádření o vlivu záměru 
na životní prostředí vystaví v zákonné 
lhůtě 15 dnů. Vaše otázky pracovníci 
Správy CHKO ochotně zodpoví.

Národní seznam území navržených 
do soustavy Natura 2000 musí projít 
schvalovacím jednáním v Evropském 
parlamentu. Poté se naturová území 
zařadí do evropského seznamu a zve-
řejní ve Sbírce zákonů ČR. Následně 
proběhnou jednání s majiteli a uživateli 
naturových území o způsobu dalšího 

využívání a ochrany těchto území. Celou tuto 
dobu bude platit výše zmiňovaná předběžná 
ochrana, pak už budou všechna území chrá-
něna buď smluvně anebo vyhlášením zvláště 
chráněného území.

Hospodaření na většině území Blanského lesa 
nebude vyhlášením soustavy Natura 2000  
v podstatě ovlivněno, protože zde už od roku 
1989 funguje režim ochrany přírody určený 
působností CHKO (viz kapitola CHKO Blanský 
les). Šetrné hospodaření je ve většině případů 
běžnou praxí, proto se zemědělci nemusí obá-
vat nových omezení nebo dalšího papírování.

Na naturových územích v Blanském lese, kte-
rá dnes nemají žádný statut chráněného úze-
mí (tzn. údolí Vltavy mimo hranici CHKO mezi 
Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou), 
bude nastaven režim ochrany přírody tak, jak 
dnes funguje na územích přírodních památek. 
Správu těchto naturových oblastí bude mít na 
starosti krajský úřad.

Podpora šetrného hospodaření bude v Blan-
ském lese jakožto území v systému Natura 
2000 zajištěna fondy EU a národními dotacemi 
podobně, jako dnes fungují platby LFA – en-
viromentální omezení, dotační tituly agroenvi-
ronmentálních opatření či podpory z Programu 
péče o krajinu.

foto: © Lubomír Hlásek
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Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les
• Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor 

životního prostředí, České Budějovice
• www.natura2000.cz

Legislativní tečka
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-

rody a krajiny, § 3 odst. l) – p), podrobnosti: 
§ 45 a) – i)

• Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů  
a planě rostoucích rostlin

• Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně 
volně žijících ptáků 

• Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., o zařazení 
Blanského lesa do národního seznamu

Majitelům a uživatelům půdy v Blanském lese 
doporučujeme sledovat informace týkající se 
systému Natura 2000, neboť tato problematika 
se na ně částečně také vztahuje. Celý proces 
projednávání a vyhlašování se vyvíjí, další dů-
ležité informace se budou proto objevovat po-
stupně.
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PROČ A JAK PODPOROVAT ROZPTÝLENOU ZELEŇ

Rozptýlená zeleň má v zemědělské krajině 
nezastupitelné místo a je nutné ji podporo-
vat.

O CO JDE

Do poloviny 20. století byla rozptýlená zeleň 
– křovinaté meze, aleje, stromy na pastvinách 
apod. – v krajině daleko hojnější než dnes.  
V souvislosti s poválečnou intenzifikací země-
dělství však bylo mnoho hektarů rozptýlené 
zeleně zničeno a drobné pozemky spojeny ve 
velké lány. To s sebou přineslo celou řadu pro-
blémů: dešťová voda z krajiny rychle odtéká, 
což zvyšuje riziko záplav, z polí je odnášeno 
velké množství ornice, která pak spolu s hnoji-
vy a pesticidy znečišťuje okolní krajinu. Mnohé 
dříve běžné druhy rostlin a živočichů se staly 
vzácnými nebo zcela vymizely a krajina se 
stala celkově monotónnější a méně atraktivní. 
V Blanském lese můžeme najít jak části silně 
přeměněné a bez rozptýlené zeleně (Křemež-

ská kotlina), tak části relativně zachovalé, s bo-
hatstvím mezí a remízků, dotvářejících tradiční 
přívětivý ráz zdejší zemědělské krajiny (např. 
okolí Brlohu). 

Pro správné fungování naší krajiny je nezbyt-
né rozptýlenou zeleň chránit a podporovat. 
Skupiny křovin a stromů na mezích či podél 
cest účinně brzdí odtok vody, chrání půdu před 
odnosem, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin  
i živočichů a zvyšují estetickou hodnotu krajiny. 
Samostatně stojící stromy na pastvinách rov-
něž poskytují stín pasoucím se zvířatům. Důle-
žitost rozptýlené zeleně se odráží v její zvláštní 
zákonné ochraně.

V PRAXI

Na podporu rozptýlené zeleně formou výsadby 
stromů či keřů je možné získat dotace z Progra-
mu péče o krajinu (PPK) zajišťovaného minis-
terstvem životního postředí. Opatření musí mít Monotónní krajina bez rozptýlené zeleně

Skupiny stromů a keřů krajinu zpestřují a poskytují 
nezbytné útočiště mnoha druhům živočichů.
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neinvestiční charakter a jeho cílem nesmí být 
vytváření zisku. Administraci žádostí o podpo-
ru z PPK na území CHKO Blanský les vyřizuje 
Správa CHKO, mimo toto území pak Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Při výsadbě se 
dřevina stává majetkem majitele pozemku, kte-
rý má následně povinnost se o ni starat, a proto 
je vhodné mít předem jeho souhlas.

Při podpoře rozptýlené zeleně na zemědělské 
půdě bohužel hrozí nebezpečí snížení dotací 
v důsledku vyškrtnutí porostu dřevin z LPIS, 
jestliže porost přesahuje maximální povolené 
rozměry – souvislá plocha 100 m2 a šíře nad 
2 m (od r. 2007 se uvažuje o zvětšení maxi-
mální souvislé plochy na 500 m2). Na jednom 
hektaru zemědělské půdy se zároveň nesmí 
nalézat více jak 50 ks stromů či skupin dřevin, 
které musí být na ploše rovnoměrně rozmístěny 
(nikoli nahloučeny v jednom místě). Dle sdělení 
zemědělské agentury se ale lze dohodnout na 
mírnějších kritériích, zvláště na loukách a past-
vinách. Každopádně je v zájmu každého země-
dělce, aby si během procesu aktualizace LPIS 
pohlídal, zda mu nebyla výměra bloku s rozptý-
lenou zelení neoprávněně snížena (zejména 
jestliže obhospodařuje plochu až ke kmeni),  
a určitě nepodepisoval nic, s čím nesouhlasí. 
V případě pochyb lze na zemědělské agentuře 
požádat o vyměření přímo v terénu.

Rozptýlenou zeleň bychom se měli snažit vždy 
podporovat a chránit. Jestliže však nastane na-
léhavá potřeba stromy či keře odstranit, je nutné 
k tomu získat povolení. Pro soukromé pozemky 
vydává toto povolení příslušný obecní úřad, pro 
obecní pozemky pak Správa CHKO. Povolení 
se nevyžaduje jen pro stromy do obvodu kme-
ne 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a souvis-
lou plochu keřů do 40 m2 v případě, že přísluš-
né dřeviny nejsou registrovány jako významný 
krajinný prvek a leží na pozemku fyzické osoby, 
která jej užívá (případně pronajímá uživateli). 
Poněkud odlišná situace nastává, jedná-li se 
o dřeviny rostoucí na březích vodních toků (viz 
kapitola Voda v krajině – meliorace, rybníky  
a revitalizace).

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

středisko České Budějovice
• Zemědělská agentura – pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

• obecní úřady

Legislativní tečka
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody  
a krajiny

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny

• Směrnice MŽP č. 3/2006 pro poskytování 
finančních prostředků v rámci Programu
péče o krajinu v roce 2006
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ŽIVOČICHOVÉ A MOŽNOSTI NÁHRADY ŠKOD

trojková obec). Pracovník úřadu provede místní 
šetření, sepíše protokol a pošle jej na Krajský 
úřad Jihočeského kraje (KÚ-JK).

2. Zavolat veterináře, který sepíše potvrzení  
o příčině úhynu zvířete či zvířat. Ve svém potvr-
zení uvede, na základě jakých zjištění dospěl 
k závěru, že příčinou úhynu bylo napadení ry-
sem.

3. Do 10 dnů od zjištění škody podat písemně 
žádost o náhradu škod na KÚ-JK. Není nezbyt-
né, aby žádost obsahovala již při podání všech-
ny náležitosti, ale je nutné tuto žádost KÚ-JK 
doručit včas, neboť při nedodržení stanovené 
lhůty nárok na náhradu škody zaniká. Formální 
stránka se vyřeší i později, KÚ-JK Vás vyzve 
během 30 dnů k doložení chybějících náleži-
tostí.

Náležitosti, které musí obsahovat žádost o ná-
hradu škody:

• Identifikace žadatele: fyzická osoba – jméno,
adresa, RČ; právnické osoby – název, sídlo, 
IČ.

• Popis příčiny vzniku škody: kdy a co se stalo, 
číslo pozemku, katastrální území.

• Výše škody: určí se jako obvyklá cena,  
tj. cena, která by byla dosažena při prodeji 
obdobného zvířete v obvyklém obchodním 
styku v tuzemsku ke dni vzniku škody.

• Opatření proti napadení: jedna z podmínek 
pro uznání náhrady škody je, že zvířata při 
vzniku škody byla umístěna v uzavřeném 
objektu nebo el. ohradníku nebo pod přímým 

O CO JDE

V Blanském lese žijí chránění živočichové jako 
jsou vydra a rys, jejichž životní projevy se někdy 
mohou zkřížit se zájmy lidí. Častá jsou setkání 
s lovnými druhy zvěře, u kterých je zapotřebí 
udržovat stavy vhodnými zásahy. Většina druhů 
živočichů zde však žije tak skrytě a přirozeně, 
že o jejich výskytu není žádné větší povědomí. 
Přitom druhové složení a početnost živočichů je 
významným signálem o stavu přírody a o tlaku 
lidské činnosti na původní živočišné druhy.

V PRAXI

V Blanském lese žije naše největší kočkovitá 
šelma – rys ostrovid. Tato krásná šelma je v Ev-
ropě vzácná a není to dlouho, kdy byla na po-
kraji vyhubení. Podléhá proto přísné ochraně. 
Může se ale dostat do konfliktu s lidmi tam, kde
způsobí škodu na domestikovaných zvířatech 
(skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, koně, osli 
a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata). 
Majiteli pak vzniká nárok na náhradu vzniklé 
škody podle zákona o poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými ži-
vočichy. Postup podání žádosti o náhradu škod 
je následovný:

1. Během 48 hodin od zjištění škody nahlásit 
událost Správě CHKO ve Vyšném. Pokud se 
místo napadení rysem nalézá za hranicí CHKO, 
hlásí se vznik škody na odbor životního prostře-
dí obecního úřadu s rozšířenou působností (tzv. 
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dohledem fyzické osoby či pasteveckého 
psa. Opatření uvede v protokolu pracovník 
úřadu při místním šetření.

• Způsob vyplacení náhrady: žadatel určí, 
jestli se náhrada zašle na účet nebo vyplatí 
složenkou.

Přílohy, které musí být k žádosti dodány:

• Doklad o vlastnictví zvířete: u čerstvě naro-
zeného kusu čestné prohlášení o vlastnictví 
a údaje o rodičích, jinak registrační karta.

• Protokol z místního šetření: na KÚ-JK jej po-
šle místně příslušný orgán ochrany přírody.

• Potvrzení o příčině úhynu: vystaví veterinár-
ní lékař.

Je vhodné požadovanou náhradu doložit do-
kladem o nákupu nebo prodeji podobně sta-
rého zvířete na jatka či jinému chovateli, nebo 
dokladem ze svazu chovatelů. Podle zákona 
nelze uplatňovat náhradu za výkon veterináře, 
kafilérii, ušlou dotaci nebo chovnou hodnotu
strženého kusu.

V případě vzniku škody na rybí obsádce v ryb-
níku způsobené vydrou říční je postup odlišný. 
Přesné informace Vám na požádání budou po-
skytnuty také telefonicky na KÚ-JK a Správě 
CHKO.

Problémy často působí lovná zvěř v lesích hlav-
ně zimním okusem a na zemědělských plodi-
nách. Nárok na náhradu škod je daný zákonem 
o myslivosti. Žádá se podle zá-
konem stanovených podmínek 
u uživatele honitby (nejčastěji 
jde o myslivecké sdružení). 
Pozemek se vzniklou škodou 
musí být zařazený do honitby  
a žádost musíte podat do 20 
dnů od vzniku škody. Další jed-
nání a způsob náhrady záleží 
na dohodě. Pro snížení rizika 
škod je dobré se s myslivci 
domluvit, aby např. častěji ob-
cházeli zemědělské pozemky  
v blízkosti lesa. V případě, že 
se Vám nedaří s myslivci do-
hodnout, obraťte se na odbor ži-

votního prostředí obce s rozšířenou působností 
(tzv. trojková obec). Dobrým příkladem spolu-
práce je sečení luk, kdy myslivci těsně před sečí 
projdou Vaše louky a vyplaší z nich srnčí zvěř  
i s mláďaty.

Mezi vzácné volně žijící živočichy, kteří se ob-
čas v Blanském lese vyskytnou, patří kromě 
jednoho až dvou rysů (bohužel je jich tak málo 
kvůli pytlákům) také dravci jako jestřáb, včelo-
jed nebo luňák a vzácně sem z Dehtáře zalétá 
impozantní orel mořský. Obecně je početnost 
dravců stabilizovaná, pokud ji tedy nesnižují 
pytláci.

Důležitá jsou taková místa v zemědělské kraji-
ně, kde se mohou živočichové nerušeně scho-
vat, najít potravu a rozmnožovat se. Ideální 
jsou neposečené pásy ponechané každý rok na 
jiném místě. Významné jsou remízky a meze, 
samostatně stojící stromy, nedopasky a poros-
ty na podmáčených místech. Žijí zde například 
skřivani, lindušky, bramborníčci, ťuhýci, ale také 
krásní motýli jako modrásci a ohniváčci. Příklad 
chřástala ukazuje, jak je pro ochranu přírody  
i jeden druh natolik podstatný, že vznikl pro udr-
žení jeho životního prostoru v zemědělsky ob-
hospodařované krajině samostatný dotační titul. 
V menším měřítku podporuje podobně cílené 
hospodaření Program péče o krajinu (speciál-
ní typ dotace ministerstva životního prostředí).  
V Blanském lese jej organizuje Správa CHKO.
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Výskyt různých druhů živočichů pak svědčí 
o čistotě a zachovalosti prostředí. Například 
úspěšné rozšíření raků na Olešnici souvisí  
s omezením hnojení v okolí vodního zdroje  
a s návratem koryta k přírodě blízkému stavu. 
Citlivě reagují na vodu také obojživelníci. Má-
te-li v rybníčku kuňku ohnivou nebo rosničku, 
je voda čistá a určitě poskytuje útočiště mnoha 
dalším živočichům.

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les
• Krajský úřad Jihočeského kraje, náhrady 

škod Ing. Marie Beňová tel: 386720811, 
benova@kraj-jihocesky.cz

• odbory životního prostředí: Magistrát města 
České Budějovice, MěÚ Český Krumlov, 
MěÚ Prachatice

Legislativní tečka
• Zákon č. 115/2000 Sb., o náhradě škod 

způsobených zvláště chráněnými druhy
• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
• Vyhláška MŽP č. 360/2000 Sb., o výpočtu 

výše náhrady škody způsobené chráněnými 
druhy 
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dobytka vyvstává otázka, co dělat se sklizenou 
biomasou nebo nevyužitými plochami travních 
porostů a jak zajistit udržení travních porostů 
v krajině.

Pohled zemědělce se často liší od přístupu od-
borníků na životní prostředí. Pracovník ochrany 
přírody naopak neusiluje o vysoce produkční 
travní porosty, kde zpravidla převládá jeden  
či dva druhy na úkor ostatních, ale preferuje 
porosty s vysokou druhovou rozmanitostí čili di-
verzitou. Tento termín nezahrnuje pouze počet 
druhů na stanovišti, ale i množství daného druhu 
v porostu. Druhová rozmanitost se netýká pouze 
rostlin, ale také hmyzu, pavouků, půdních orga-
nismů, ptáků apod. Zvláště chráněné druhy rost-
lin jsou z pohledu zemědělce často nežádoucí 
pro jejich nízkou kvalitu, jedovatost, nízký výnos 
nebo trnitost. Mnoho jedovatých druhů rostlin je 
však zákonem chráněno (seznam chráněných 
druhů najdete ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.), tak-
že jejich záměrná likvidace je nepřípustná. Jejich 

Pohled zemědělce a pracovníka ochrany pří-
rody na trvalé travní porosty (TTP) a jejich 
kvalitu se zpravidla liší. Co je záměrem ag-
roenvironmentálních opatření (AEO) ohled-
ně luk a pastvin?

O CO JDE

V současnosti je obhospodařování trvalých 
travních porostů (TTP) významně podporová-
no především z dotačních programů Minister-
stva zemědělství ČR (MZe) a v menší míře jde  
o specializované dotace Ministerstva životního 
prostředí ČR (MŽP). Zemědělská činnost zů-
stává i za přísunu finančních podpor rizikovým
podnikáním. Je pochopitelné, že většina země-
dělců se chová tržně. Kvalitu travních porostů 
proto zemědělci posuzují především z hlediska 
ekonomického – potřebují, aby tráva dobře rost-
la, dobytku chutnala a byla energeticky výživná. 
Je v jejich zájmu udržovat vysoce produkční 
travní porost, například hnojením nebo použí-
váním jetelotravních směsí, hybridů kostřavy  
a jílku a jiných pícninářsky produktivních druhů.

Dříve se často využívaly intenzivní technologie 
hospodaření, které měly drastický vliv na sta-
vy rostlinných i živočišných druhů. Kupříkladu 
v průběhu druhé poloviny 20. století vymizela 
v ČR zhruba polovina druhů denních motýlů,  
a to především druhy specializované na jeden 
typ travních porostů. Dnes se naopak v někte-
rých oblastech intenzita hospodaření na TTP 
až příliš snížila. Vzhledem k nízkým stavům 

LOUKY A PASTVINY Z POHLEDU HOSPODAŘENÍ 
A OCHRANY PŘÍRODY
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udržení v porostu může být naopak financováno
ze strany orgánů ochrany přírody.

Pohled ochranářův a zemědělcův se tedy ne-
musí vylučovat. Existuje mnoho travních poros-
tů ceněných zemědělcem pro jejich pícninář-
skou hodnotu, výnos, dietetické vlastnosti atd., 
kterých si zároveň váží biolog z hlediska dru-
hové rozmanitosti rostlin a živočichů. Obhospo-
dařování travních porostů v systému AEO má 
zajistit takové hospodaření, které představuje 
rozumný kompromis mezi pohledem biologa 
zaměřeného na životní prostředí a rentabilně 
hospodařícím zemědělcem.

V PRAXI

Jelikož jsou druhově bohaté travní porosty pro 
Blanský les typické a velmi významné, byla by 
škoda je ztratit. Klasické hospodaření zejména 
menších rolníků vychází z místních přírodních 
podmínek krajiny a tím zachovává její původní 
hodnoty. Krajina Blanského lesa by bez hospo-
dáře ztratila svou výjimečnost.

K šetrným způsobům hospodaření v porostech 
s výskytem chráněných rostlin a živočichů patří 
například posun seče, aby rostliny, které dozrá-
vají později, měly čas se vysemenit. Při obvyklé 
době seče ještě nejsou zralé a schopné roz-
množení, a proto by z porostu vymizely.

Také je velmi žádoucí ponechat v rámci luk  
a pastvin alespoň malé, dočasně neobhospo-
dařované plochy jako útočiště živočichů, kteří 
potřebují čas, prostor a potravu pro vytvoření 
další generace. Pokosíme-li celý porost naráz 
a neponecháme-li takové ostrůvky vegetace, 
může se stát, že na krátký pažit přiletí zoufalý 
modrásek hořcový a pomyslí si: „Kde jsou moje 
hořce?“ Vzhledem k obrovskému počtu druhů 
organismů vázaných na travní porosty a růz-
norodosti jejich nároků neexistuje univerzální 
návod na obhospodařování TTP.

Hospodaření na travních porostech je podpo-
rováno z titulů těchto dotačních programů MZe: 
SAPS (přímé platby na plochu), LFA (méně 
příznivé oblasti), AEO (ošetřování travních 
porostů). Existuje také dotační program MŽP 

– Program péče o krajinu, který spravují státní 
orgány ochrany přírody (v Blanském lese je to 
Správa CHKO).

Kvalita TTP jak z hlediska zemědělce, tak 
ochranáře, je do značné míry zohledněna  
v systému AEO. Tato opatření nejsou chápána 
jako podpora zemědělské produkce, ale na-
opak směřují proti zvyšování produkce a proti 
zvyšování vstupů nežádoucích látek (pesticidy, 
hnojiva, pomocné látky atd.) do agroekosysté-
mu. Při snížení intenzity hospodaření dostává 
zemědělec finanční kompenzaci formou dotace
AEO za ušlý zisk a za zohlednění požadavků 
ochrany přírody.

Pro zařazení travního porostu do titulu AEO je 
nutné tento záměr konzultovat s pracovníkem 
Správy CHKO, který s uživatelem půdy dohod-
ne nastavení podmínek hospodaření. Tím se 
zajistí, aby finanční příspěvek podpořil takové
hospodaření, které je pro daný pozemek uvnitř 
CHKO Blanský les šetrné a vhodně zohlední 
všechny výše zmiňované aspekty hospodaření 
na cenných travních porostech.

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les: Ing. Tomáš 

Vosátka, tel.: 387301035
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

Legislativní tečka
• Nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,o provádění 

agroenvironmentálních opatření
• Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona  
o ochraně přírody a krajiny
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ČASTÉ OTÁZKY K TRVALÝM TRAVNÍM POROSTŮM

O CO JDE

Smyslem podmínek dotací je u přímých pla-
teb udržet a podpořit hospodaření na travních 
porostech v souladu s Dobrými zemědělský-
mi a environmentálními podmínkami (GAEC).  
V případě LFA a především u agroenvironmen-
tálních opatření (AEO) je nutné navíc dodržo-
vat Zásady správné zemědělské praxe. Smysl 
dotací zde vychází výrazněji vstříc ochraně pří-
rody. Podpora šetrného hospodaření má země-
dělcům dorovnávat finanční újmy způsobené
snížením intenzity nebo změnou hospodaření. 
Nastavené podmínky směřují k tomu, aby se 
zachovaly a podpořily cenné travní porosty.

V PRAXI

Časté otázky k travním porostům, které jsou za-
řazeny do dotačních titulů, jsou tyto:

1. Nelíbí se mi kvalita porostu louky a chtěl bych 
její obnovu, jak to provést?

2. Jaké jsou důvody pro posun seče?
3. Mám podmáčenou louku nebo pastvinu, co  

s tím?
4. Na pastvině mám nedopasky, je to problém?
5. Je možné změnit hospodaření na kousku po-

zemku, který je zařazený do AEO?

1. V Blanském lese můžete trvalé travní poros-
ty zařazené do AEO obnovit jen se souhlasem 
Správy CHKO. V případě schválení se musí 
obnova oznámit na SZIF do 20 dnů od jejího 
zahájení. Stejně tak je nutný souhlas Správy 

CHKO k obnově u všech travních porostů na 
území 1. a 2. zóny CHKO. V těchto případech 
travní porost zhodnotí odborník ze Správy 
CHKO. Tím se předejde případnému zničení 
biologicky významného porostu (a to by byla 
věčná škoda!).

Také na pozemcích, kde je možné obnovu pro-
vést bez souhlasu CHKO, se doporučuje obno-
vu konzultovat s odborníkem ze Správy CHKO. 
Za obnovu se přitom považuje i přísev. Obnova 
pomocí chemických prostředků je na území 
CHKO zakázána. Vhodnější jsou vícedruhové 
směsi, které zajistí stabilní porost, zatímco má-
lodruhové směsi se rychleji vyčerpají a je nutné 
znovu investovat do obnovy.

2. Kvůli deštivému počasí můžete posunout seč 
o 15 dní. Podmínkou je, aby se během 45 dní 
před termínem seče nevyskytly 3 období sedmi 
po sobě jdoucích dnů bez deště. Pokud je tedy 
zapotřebí provést seč do 15. července, pak je 
důležité počítat dešťové dny od 1. června. Když 
se od tohoto dne vyskytnou alespoň 3 suché 
týdny, pak není možné seč posunout. Žádost 
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o posun seče je nutné spolu s výpisem srážek 
předložit na SZIF do 15. 7.

Potvrzení o počtu deštivých dnů vydá Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). O výpis 
se žádá písemně, 860 Kč za výpis 1 měsíce 
se platí fakturou. Na žádost se uvede obec  
a požadované období, ČHMÚ výpis připraví  
k 10. následujícího měsíce, tedy pro červen je 
výpis k dispozici do 10. července.

Posun seče je navíc možný, když je travní po-
rost před sečí nižší než 30 cm. Existuje také 
možnost jednu seč vynechat (přesnou informa-
ci o tom, jak postupovat, Vám sdělí i telefonicky 
na SZIF). Stanovisko k posunu seče v někte-
rých případech také vydává Správa CHKO. Dů-
vodem je výskyt chráněného živočišného nebo 
rostlinného druhu, který vyžaduje pozdní, indi-
viduálně nastavenou seč. Žádost o posun seče 
se stanoviskem Správy CHKO je nutné podat 
na SZIF do 15. 7.

3. Podmáčený travní porost je možné nahlásit 
do LPIS jako podmáčenou louku a pak na ni 
žádat dotaci z AEO. Podmáčená louka však 
musí splňovat konkrétní podmínky, které zhod-
notí odborník z CHKO. Vymezování nových 
podmáčených luk do LPIS bude probíhat jen do 
letošního podzimu a provádí jej Správa CHKO. 
V případě zájmu se na ni obraťte co nejdříve. 
U pastvin, kde je podmáčená část s cenným 
porostem, je možné tuto část zapsat jako pod-
máčenou louku. Pak se musí zajistit opatření 
proti vstupu dobytka na tuto plochu. Podmáče-
ná louka se nesmí hnojit a musí se pokosit ale-
spoň 1× v roce.

4. Na pastvině se objevují pastevní plevele, 
jako jsou kopřivy, širokolisté šťovíky, pelyněk  
a další. Musí se zamezit jejich rozšiřování, pro-
to je podmínkou dotací každoroční sečení ne-
dopasků. V některých případech nejsou nedo-
pasky závažným problémem a ponechání např. 
bodláků naopak prospěje motýlům a dalším 
bezobratlým živočichům. Na základě souhlas-
ného stanoviska Správy CHKO může SZIF po-
volit ponechání nedopasků, musí se ale jednat 
o záměr ochrany přírody.

5. Vyjmout půdní blok nebo jeho část z AEO 
není možné bez vrácení dotace. Důvodem je 
5letý závazek k obhospodařování půdy. Vrat-
ka se platí, pokud se před uplynutím této doby 
sníží výměra půdního bloku o víc než o 5 %. 
Na půdním bloku můžete změnit hospodaření 
nebo jej nahlásit do jiného titulu po 5 letech.  
V případě, že vyjmutí pozemku z AEO doporu-
čuje Správa CHKO, je postup s vracením do-
tace individuální. Tyto případy řeší na Správě 
CHKO Ing. Tomáš Vosátka.

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les: zemědělská 

problematika Ing. Tomáš Vosátka,  
tel.: 380301035

• Český hydrometeorologický ústav, České 
Budějovice – oddělení meteorologie  
a klimatologie tel: 386460384, www.chmi.cz

• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 
MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

• Sátní zemědělský intervenční fond, regionál-
ní odbor České Budějovice, tel.: 387693321

Legislativní tečka
• Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění 

agroenvironmentálních opatření
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Zatravnění může vyřešit přebytek orné půdy 
a ochránit svažité pozemky před erozí.

O CO JDE

Jedním z problematických dědictví kolektivizo-
vaného zemědělství je vysoký podíl orné půdy 
na zemědělském půdním fondu při současném 
nízkém zastoupení travních porostů. Jelikož 
byla během kolektivizace zároveň odstraně-
na většina mezí a pole spojena do rozlehlých 
lánů, přináší to dnes spoustu problémů, zvláště 
na svažitých pozemcích. Ornice se z takových 

pozemků snadno splavuje a poškozuje okol-
ní krajinu – zanáší vodní toky a znečišťuje je 
chemickými látkami. Orná půda má v porov-
nání s trvalými travními porosty také mnohem 
menší schopnost zadržovat srážkovou vodu.  
Ta pak z krajiny rychle odtéká a působí škody  
v podobě povodní. K orbě nejsou rovněž vhod-
né pozemky podmáčené, či z nějakého jiné-

ho důvodu méně úrodné. Vhodným řešením  
v těchto případech je zatravnění. Zamezí se tak 
odnosu půdy vodou i větrem, zlepší se schop-
nost půdy zadržet vodu a vodní toky budou lépe 
chráněny před znečištěním. Zlepší se také ži-
votní podmínky pro rostliny a živočichy a celko-
vě se zvýší estetická hodnota krajiny.

V PRAXI

Pro zatravnění na území Chráněné krajinné ob-
lasti Blanský les lze v rámci agroenvironmen-
tálních opatření uplatnit dotační titul Zatravnění 
orné půdy (díky zařazení území do méně příz-
nivých oblastí – LFA). Mimo LFA lze s podporou 
tohoto titulu zatravnit pouze půdní bloky, kde 
se alespoň na polovině výměry nachází mělká, 
písčitá, extrémně těžká nebo podmáčená půda 
nebo jejichž střední svažitost je vyšší než 12° 
(každopádně musí v LPIS být symbol trávy). 
Vedle obecných podmínek agroenvironmentál-
ních opatření je nutné respektovat následující 
podmínky:

• Předmětný půdní blok musí být v den podá-
ní žádosti evidován v LPIS jako orná půda  
a v období od 20. 4. 2004 do dne podání žá-
dosti nesměl být evidován jako trvalý travní 
porost.

• Zatravnění je nutno provést do 31. 5. čistose-
vem uznanou komerční travní směsí.

• V prvním roce nesmí být plocha přepásána, 
musí však být 2× pokosena s první sečí do 
15. 7. V odůvodnitelných případech (podle 
Zásad správné zemědělské praxe na trav-

VÝHODY A PODPORY ZATRAVŇOVÁNÍ

Projevy vodní eroze na svažitém poli.
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ních porostech, kapitola Hospodaření na tr-
valých travních porostech), může být termín 
první seče posunut, případně může být pro-
vedena pouze jedna seč.

• Na zatravněné ploše nesmí být aplikována 
dusíkatá hnojiva.

• Herbicidy lze využívat pouze po dobu prv-
ních dvou let, a to formou bodové aplikace.

• Žadatel je rovněž povinen ohlásit změnu kul-
tury do LPIS.

V dalších letech lze plochu ošetřovat kosením 
2 × ročně (v odůvodnitelných případech 1 ×) 
nebo pasením. Na zatravněnou plochu je mož-
né požádat o dotaci na LFA, a to již pro první 
rok, pokud žadatel zvládne plochu zatravnit  
a změnit kulturu v LPIS ještě před 1. 5.

Další možností je využít dotační titul Tvorba 
travnatých pásů na svažitých půdách. S jeho 
podporou lze na pozemku se sklonem 3 – 12° 
vytvořit travnaté pásy a rozdělit tak půdní blok 
na několik menších částí. Pásy musí být 45 – 55 
m široké a vzdálené od sebe 50 – 200 m. Na 
celém takto rozděleném svahu je nutné pěsto-
vat více než jednu plodinu s vyloučením plodin 
širokořádkových. Zatravněné pásy musí být 2 × 
ročně koseny (v odůvodnitelných případech 
1 ×). Herbicidy lze využívat pouze po dobu 
prvních dvou let, a to formou bodové aplikace. 
Pozemek se nesmí nacházet v 1. zóně zvláště 
chráněného území.

Je nutné mít na paměti, že změna kultury z trav-
ního porostu na ornou půdu je dle podmínek 
pro poskytování dotací (Správná zemědělská 
praxe, Dobré zemědělské a environmentální 
podmínky – GAEC) nepřípustná. To znamená, 
že zatravnění je nevratné a plochu není možné 
v budoucnu znovu rozorat (přesněji řečeno, ne-
lze na rozoranou plochu žádat dotace).

Úřady a zdroje informací
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

• Správa CHKO Blanský les
• Ústav zemědělských a potravinářských 

informací
• Státní zemědělský intervenční fond, regio-

nální odbor České Budějovice, www.szif.cz
• metodika k provádění Nařízení vlády  

č. 242/2004 Sb., o provádění agroenviron-
mentálních opatření

• metodika k provádění Nařízení vlády  
č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění 
pomoci méně příznivým oblastem a oblas-
tem s ekologickými omezeními (LFA)

Legislativní tečka
• Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

osiva a sadby
• Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění 

agroenvironmentálních opatření
• Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmín-

kách provádění pomoci méně příznivým 
oblastem a oblastem s ekologickými omeze-
ními (LFA)

Zatravněný pás účinně omezuje splach půdy a hno-
jiv z kukuřičného pole do rybníka.
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VELKÉ DOBYTČÍ JEDNOTKY V PRAXI

O CO JDE

Co je to VDJ? Velká dobytčí jednotka předsta-
vuje 500 kg živé váhy zvířete – například kráva 
v první laktaci je 1 VDJ. Přepočet je dán koefici-
entem podle tabulek a průměrné hmotnosti zví-
řete. Při výpočtu dělíme průměrnou hmotnost 
zvířete (např. ovce 50 kg)  hmotností jedné do-
bytčí jednotky (tj. 500 kg), tedy 50/500 = 0,1. Na 
ovci tak připadá 0,1 VDJ. Obdobně například 
prasnice a kanci odpovídají hmotnosti 150 kg, 
což je 0,3 VDJ, mladá chovná prasata a prasa-
ta ve výkrmu odpovídají hmotnosti 60 kg, což je 
0,12 VDJ, prasnice se selaty odpovídají hmot-
ností 225 kg a tedy 0,45 VDJ.

Co se týče přepočítání VDJ poníků pro agroen-
vironmentální opatření (AEO) nebo pro dotaci  

méně výhodné oblasti (LFA), platí stejná hod-
nota jako pro koně: kůň do 3 let se bere jako 
0,75 VDJ a nad 3 roky 1,3 VDJ (bez ohledu na 
plemennou příslušnost).

Pokud však jde např. o výpočet produkce stat-
kových hnojiv, vychází se z přepočtu VDJ (500 
kg živé váhy).

V PRAXI

Druhy, kategorie a přepočítávací koeficienty hos-
podářských zvířat pro AEO, LFA a národní doplň-
kové platby (Top-Up) v roce 2006 jsou tyto:

Od 1. ledna 2006 se 
mění podle platných 
novel nařízení vlády  
č. 242/2004 Sb. přepo-
čítací koeficienty na
velké dobytčí jednotky 
(VDJ).

kategorie zvířat AEO a LFA VDJ
skot do 6 měsíců 0,3

skot 6 – 24 měsíců 0,6

skot nad 24 měsíců 1

ovce, kozy do 12 měsíců 0,1

ovce, kozy nad 12 měsíců 0,2

koně do 3 let 0,75

koně nad 3 roky 1,3

kategorie zvířat Top-Up VDJ
skot 0 – 1 měsíc 0

skot 1 – 6 měsíců 0,2

skot 6 – 24 měsíců 0,6

skot nad 24 měsíců 1

ovce, kozy do 12 měsíců 0

ovce, kozy nad 12 měsíců 0,15

koně se nezahrnují – nejsou přežvý-
kavci

-
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Tato čísla jsou všeobecně platná od 1.1. 2006  
a platí nejen pro žadatele vstupující do progra-
mu AEO na období 2006 – 10, ale i pro země-
dělce se staršími smlouvami.

Intenzita chovu hospodářských zvířat v jednotli-
vých dotačních programech pro rok 2006:

1. Agroenvironmentální opatření – podopat-
ření ekologické zemědělství (EZ):

Nejméně 0,2 VDJ na každý hektar travního po-
rostu obhospodařovaný žadatelem v systému 
EZ a evidovaný v LPIS, nejvýše však 1,5 VDJ 
na každý hektar zemědělské půdy obhospoda-
řovaný žadatelem v systému EZ a evidovaného 
v LPIS.

2. Agroenvironmentální opatření – podopat-
ření ošetřování travních porostů:

Zde je zapotřebí při výpočtu VDJ rozlišovat 
mezi výměrou pastvin a výměrou trvalých trav-
ních porostů (TTP) celkem. Obecná podmínka 
při vstupu do opatření je 0,2 VDJ na hektar 
TTP a pak po dobu trvání opatření od ledna do 
srpna také 0,2 VDJ/ha na všech TTP v průmě-
ru. Tato obecná podmínka se tedy netýká jen 
pastvin, na kterých se pase, ale obecně všech 
trvalých travních porostů. Pro výpočet VDJ na 
pastvinách pak navíc platí rozmezí mezi 0,5 
a 1,25 VDJ na hektar pastviny při uplatňování 
standardních podmínek údržby (management 
B1.2). V nadstavbovém managementu B1.2A, 
kde žadatel uplatňuje zákaz použití hnojiv, je za-
tížení pastviny stanoveno v rozmezí 0,4 – 1,05 
VDJ na hektar pastviny.

3. Méně příznivé oblasti a oblasti s environ-
mentálními omezeními (LFA):

Intenzita býložravců na veškerých obhospo-
dařovaných pozemcích (i mimo LFA) musí být 
0,15 – 1,5 VDJ na hektar veškeré zemědělské 
půdy evidované v LPIS v období od 1. 1. do 
31. 8. Do výpočtu intenzity chovu zvířat se ne-
zahrnuje farmový chov jelenovitých.

4. Národní doplňkové platby (Top-Up) – plat-
ba na chov přežvýkavců (skot, kozy, ovce):

Musí být splněna intenzita přežvýkavců do 1,8 
VDJ na hektar krmných plodin, které musí ze-

mědělec zároveň pěstovat na minimální výmě-
ře 1 ha. Tyto VDJ budou zjišťovány v Ústřední 
evidenci k datu 31.7.2006. a vztaženy k výměře 
krmných plodin. Podle takto vypočtených VDJ 
bude poskytnuta platba na přežvýkavce. Spl-
nění uvedené intenzity chovu přežvýkavců (do 
1,8 VDJ včetně) se netýká zemědělců s méně 
než 15 VDJ. Minimální počet VDJ k poskytnutí 
platby na přežvýkavce je 2 VDJ. Pro tuto platbu 
je nutné doručit na zemědělskou agenturu do 
30.9. výkaz o stavu chovaných přežvýkavců, 
jinak se žádost zamítne.

Žádosti o všechny výše zmiňované platby  
a opatření administruje příslušná zemědělská 
agentura a kontrolu provádí Státní zemědělský 
intervenční fond. V případě otázek k žádostem 
a problematice velkých dobytčích jednotek se 
obracejte na pracovníky těchto dvou úřadů. 
Odbornou radu Vám také poskytne Ing. Jitka 
Tvrzníková z Ústavu zemědělských a potravi-
nářských informací.

Úřady a zdroje informací
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZE, regionální orbor České Budějovice, 
Prachatice

• Státní zemědělský intervenční fond, regio-
nální odbor České Budějovice

• Ústav zemědělských a potravinářských 
informací, Ing. Jitka Tvrzníková tel: 
485246398, email: tvrznikova@uzpi.cz

Legislativní tečka
• Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění 

agroenvironmentálních opatření
• Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách 

provádění pomoci méně příznivým oblastem 
a oblastem s ekologickými omezeními
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VÝZNAM CHOVU OVCÍ A KOZ V BLANSKÉM LESE

Chov ovcí a koz je jednou z priorit českého 
zemědělství při udržování horských a pod-
horských oblastí.

O CO JDE

Chov ovcí býval v Čechách značně rozšířen od 
nepaměti. Chovaly se hrubovlnné ovce, které 
poskytovaly kromě vlny i mléko. Za zlatou éru 
českého ovčáctví lze považovat 30. léta 19. sto-
letí. Po roce 1990 došlo k obrovskému snížení 
počtu chovaných ovcí kvůli poklesu ceny vlny, 
masa i mléka způsobenému hlavně levným 
dovozem. Od roku 2000 početní stavy rostou 
i díky podpůrným programům Ministerstva ze-
mědělství ČR (MZe). V současné době je chov 
ovcí orientován výlučně na plemena s masnou 
a kombinovanou užitkovostí a na plodná ple-

mena. Pro oblast Blanského lesa se nejvíce 
hodí z kombinovaných plemen Šumavská ovce,  
z jemnovlnných, masných plemen například 
Žírné merino, Suffolk, Oxford down, Hampshire, 
Clum forest, Charollais. U koz se jedná hlavně 
o specializované chovy na produkci a zpraco-
vání mléka. Mezi nejčastěji chovaná pleme-
na v České republice patří z dojných plemen: 
koza bílá krátkosrstá, koza hnědá krátkosrstá  
a v současnosti i nově koza anglonubijská,  
z masných plemen: koza búrská, v menším za-
stoupení koza kamerunská a ze srstnatých ple-
men: koza kašmírová a koza mohérová.

Chov ovcí a koz má proti chovu skotu řadu 
výhod. Jedná se zejména o počáteční nižší in-
vestice, rychlejší návratnost (kratší doba zařa-
zení do plemenitby, jateční zralost). U ovcí je 

výhodou přezimování pouze 
základního stáda (bahnice, jeh-
nice na obnovu, berani), takže 
se uspoří i krmivo. Na druhou 
stranu jsou náročnější na kva-
litu krmiv a způsob ošetření. 
Velké rozdíly nalezneme i ve 
způsobu spásání porostu. Skot 
není vybíravý, porost zachytá-
vá jazykem (pysky) a uškubne. 
Vyhýbá se pokáleným místům. 
Při pohybu na pastvinách do-
chází často k narušení travní-
ho drnu a obnažení půdy, což 
vede k náletu plevelů (např. 
šťovík, pcháč) a na svažitých 
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pozemcích k erozi půdy. Naopak ovce a kozy 
patří mezi vybíravé, tj. selektivní spásače. Ne 
nadarmo se říká mlsný jako koza. Oba druhy 
porost ukusují. Ovce spásají zejména spodní 
část porostu, u vzrostlejší vegetace se vyhýbají 
kvetoucím travám. Naopak kozy se zaměřují na 
vzrostlejší vegetaci, nevadí jim ani metání trav 
či dřeviny. Největší výhodou chovu koz a ovcí 
na svažitých pozemcích je nižší riziko narušení 
drnu a vzniku půdní eroze, protože na půdu pů-
sobí nižším tlakem.

V PRAXI 
Pokud se rozhodnete pro chov ovcí nebo koz, 
doporučujeme kontaktovat Svaz chovatelů ovcí 
a koz nebo jeho dceřinnou společnost OVEKO 
a.s. Jejich pracovníci Vám pomohou s výběrem 
plemene, plemenářskými službami nebo výku-
pem jatečních zvířat.

Již při pořízení jedné ovce nebo kozy jste po-
vinni se zaregistrovat u pověřené osoby, kterou 
je v současné době pouze Českomoravská 
společnost chovatelů. Každá narozená ovce či 
koza musí být označena do 72 hodin od naro-
zení. Označování zvířat se provádí ušní znám-
kou do obou boltců. Hlášení o narození, úhynu 
či přesunu se podává do 7 dnů ode dne, kdy 
ke změně došlo (dohromady za celé hospodář-
ství). Kromě evidence jednotlivých zvířat vede-
te i stájový registr. Další povinností je provádění 
pravidelných zdravotních zkoušek a očkování.

Domácí porážku můžete provést pouze v pří-
padě, že maso a orgány využijete pouze pro 
vlastní spotřebu. Syrové, mlékárensky neoše-
třené mléko a výrobky z něj můžete prodávat 
přímo spotřebiteli pouze se souhlasem krajské 
veterinární správy.

Možnosti získání dotací

Kromě přímých dotací (SAPS, Top-Up, LFA)  
a agroenvironmentálních opatření je možno zís-
kat účelové dotační programy podle § 2 zákona 
č. 252/1997 Sb. Pro každý rok výši schvaluje 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR součas-
ně se zákonem o státním rozpočtu. V případě 
chovu ovcí a koz je možné zažádat o program 

2.A.– Udržování a zlepšování genetického po-
tenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
Také můžete zažádat o přidělení prémiových 
práv na chov bahnic (podle nařízení vlády  
č. 196/2005 Sb.). Informace o postupu při po-
dávání žádostí získáte u Svazu chovatelů ovcí  
a koz.

Úřady a zdroje informací
• Českomoravská společnost chovatelů a.s. 

ČMSCH), www.cmsch.cz
• Svaz chovatelů ovcí a koz v České republi-

ce, www.schok.cz
• OVEKO a.s., oveko.schok.cz
• Krajská veterinární správa Jihočeského 

kraje
• www.mze.cz,  

www.edotace.cz

Legislativní tečka
• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
• Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
• Zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon
• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách  

a tabákových výrobcích 
• Vyhláška MZe č. 287/1999 Sb., o veterinár-

ních požadavcích na živočišné produkty
• Vyhláška MZe č. 134/2001 Sb., o označová-

ní a evidenci skotu, ovcí a koz
• Vyhláška č. 194/2004 Sb., klasifikace jateč-

ně upravených těl jatečných zvířat 
• Vyhláška č. 136/2004 Sb., označování zvířat 

a jejich evidence a evidence hospodářství 
• Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o prémio-

vých právech na chov bahnic
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CO A PROČ PĚSTOVAT V BLANSKÉM LESE

O CO JDE

Staré a regionální odrůdy si zaslouží pozornost. 
Podporují rozmanitost, jejich vlastnosti jsou cen-
né pro šlechtění, mají vysokou hodnotu z hle-
diska kvality potravy, jsou odolné vůči místním 
klimatickým podmínkám, nenáročné, často je 
jejich pěstování méně nákladné.

Na druhou stranu se pro tyto speciální malo-
objemové odrůdy a plodiny hůř hledá odbyt, 
jejich využití pro zemědělskou produkci je proto 
vázáno ve většině případů na zpracování pří-
mo na farmě. Bez zajištění finálního odbytu
je pěstování takových odrůd rizikové. Dobrým 
příkladem je pěstování starých odrůd jablek, 
následná výroba moštu v moštárně a napojení 
na odbytové družstvo se zaměřením na zdravé 
potraviny. Zatím bohužel chybí finanční nástro-
je ze strany státu, které by podpořily rozvoj pěs-
tování a zpracování krajových odrůd. Udržení 
těchto odrůd je vázáno spíše na malopěstitele.

Potenciál k rozvoji je možné hledat např. v pro-
gramech rozvoje venkova. V regionech začína-
jí působit Místní akční skupiny (MAS) a různé 
neziskové organizace, které se snaží podpořit 
rozvoj venkova včetně místních produktů. Pod-
pora spočívá v označování a propagaci regio-
nálních potravin a výrobků (viz kapitola Prodej 
ze dvora a odbytová družstva).

V PRAXI

Pro Blanský les existuje seznam regionálních 
odrůd ovocných stromů sestavený Správou 
CHKO ve Vyšném (seznam je uveden v tabulce 
na konci kapitoly). Zde také spravují zahradu,  
v níž je sbírka asi deseti místních ovocných od-
růd. Mnoho původních stromů roste v soukro-
mých zahradách a sadech. Zachování těchto 
odrůd je v rukou zahrádkářů a hospodářů. Je 
zapotřebí včas provést obnovu sadu buď proře-
záním nebo přenesením roubů na novou výsad-
bu. Rouby některých krajových odrůd uvede-
ných v tabulce je možné získat z Výzkumného 
a šlechtitelského ústavu v Holovousech.

Starými a regionálními plodinami a odrůdami se 
zabývá nezisková organizace Gengel sídlící na 
Veselce u Trhových Svinů. Na internetu vytvoři-
li seznam, kde dobrovolní pěstitelé z celé Čes-
ké republiky nabízí osivo více než 30 obilovin  
a polních plodin, okolo 40 zahradních plodin,  
90 druhů rostlin léčivých a kořenových, stromky 
20 druhů ovocných dřevin. To vše v různých odrů-
dách. Speciální odrůdy pro Blanský les zatím na 
seznamu nejsou, ale pokud takovou máte, může-
te ji nechat zapsat na seznam a pěstovat semín-
ka pro zájemce z řad obyvatel Blanského lesa.

Pro květnaté louky typické pro Blanský les zatím 
nebyla sestavena komerční krajová směs, zkuše-
nost v tomto ohledu mají pouze z Bílých Karpat. 
Jedná se o časově i finančně náročnou práci. 
K dosažení původní květnaté louky je zapotřebí 
dostatek trpělivosti – z okolních luk se pomalu 
semena šíří na druhově méně bohaté louky.
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K obecným radám pro údržbu květnaté louky pa-
tří ji nehnojit, porost sekat později kvůli vyseme-
nění a nepoužívat k podsevu vysokoprodukční 
jetelotravní směsi s malým počtem druhů. Ta-
ková směs přeroste v porostu původní druhy a 
návrat ke květnaté louce se zpomaluje. Přiroze-
nou směs semen lze získat vytřepáváním sena 
z hezké květnaté louky. Osivo se vysévá na jaře 
nebo na podzim. Pro založení nové květnaté lou-
ky je možné použít osivo například společnosti 
Planta Naturalis, která se zaměřuje na semena 
lučních druhů rostlin z různých stanovišť.

U hospodářsky významných plodin se vyplatí 
vybírat je podle místních klimatických a půdních 
podmínek. Nevhodné jsou na většině území 
Blanského lesa širokořádkové plodiny jako na-
příklad kukuřice. Svažité půdy s nízkým obsa-
hem živin vyžadují vysoké dávky hnojení a při 
dešti může dojít ke splachu půdy i hnojiv. Takový 

Úřady a zdroje informací
• Gengel o.p.s. Trhové Sviny, tel : 386321617, 

Ing. Petr Dostálek
• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 

Holovousy s.r.o., www.vsuo.cz
• Planta Naturalis, Markvartice u Sobotky, 

www.plantanaturalis.com
• Správa CHKO Blanský les

pozemek je lépe zatravnit nebo použít vhodnou 
plodinu. Dobré výnosy zajistí například tritikale, 
které se hodí pro drsnější podmínky, anebo pše-
nice špalda, která se využívá k výrobě zdravých 
potravin. Potraviny z produktů šetrného hospo-
daření jsou v současnosti stále více žádané. 
Možnost podpory takového hospodaření nabízí 
dotační titul ekologické zemědělství v rámci ag-
roenvironmentálních opatření (viz kapitola Pod-
mínky vstupu do ekologického zemědělství).

Seznam regionálních odrůd pro území CHKO Blanský les:

Jabloně Hrušně Slivoně Třešně Višně
Chodské Červencová Althanova renklóda Německá rychlice Amarelka krá-

lovská

Parména zlatá 
zimní

Avranšská Bryská Libějovická Sladkovišeň

Astrachan červený Špinka Malvazinka Napoleonova Ostheimská

Croncelské Muškatelka šedá Švestka domácí Kaštánka Vackova

Hetlina Dielova máslovka Wangenheimova Hedelfingenská

Lyonská
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Prodej ze dvora přináší výhody zemědělcům 
i zákazníkům.

O CO JDE

Prodej ze dvora, neboli přímý prodej zeměděl-
ských produktů na farmě, je způsob, jak na-
bídnout a prodat produkty zákazníkům, pokud 
chybí možnost distribuce produktů do obchodní 
sítě nebo není taková možnost výhodná.

V případě blízkosti většího města je dobré 
kombinovat přímý prodej s prodejem na místní 
tržnici. Zákazníci se tak mohou s Vašimi pro-
dukty seznámit a vytvoří se okruh pravidelných 
odběratelů. Nevýhodou je vyšší cena produk-
tů (vyšší podíl ruční práce), výhodou je kvalita  
a osobní přístup.

Odbyt produktů je také možné zajistit napoje-
ním na výkupny, odbytová družstva, specializo-
vané výrobny a prodejny, případně propojením 
s agroturistikou. V poslední době se různé or-
ganizace  zabývají podporou života na venko-

vě a k tomu patří mimo 
jiné snaha o vytvoření 
ochranných známek na 
tradiční a regionální ze-
mědělskou produkci.

Prodej potravin samo- 
tnými zemědělci začíná 
např. podporovat Regi-
onální environmentální 
centrum ČR, které je 
zaměřeno na značení 

místních produktů v územích zařazených do 
soustavy evropsky chráněných oblastí – tzv. 
Natura 2000 (viz kapitola NATURA 2000). Plá-
nuje místní prodejní síť, jejímž základem budou 
informační centra. Později se prodej certifiko-
vaných výrobků může rozšířit i do klasických 
obchodů. Zatím se do této aktivity zapojily Kr-
konoše, Beskydy a Šumava.

V regionech se také vytváří tzv. Místní akční 
skupiny (MAS), sestavené z obcí, zájmových, 
neziskových a jiných organizací. Jejich smys-
lem je podporovat život na venkově a jeho 
rozvoj. Pro své plány se snaží získávat finanč-
ní zdroje především z programu LEADER. Je 
vhodné se zapojit do aktivit MAS a prosazovat 
podporu místních zemědělských produktů.

V PRAXI

Prodej ze dvora se u nás teprve rozvíjí, a to 
poměrně pomalu. Potíže působí přísné hygi-
enické, potravinářské ale i živnostenské před-
pisy a také skutečnost, že u nás zatím nejsou 
zákazníci navyklí na takový prodej. Proto se 
například prodej ze dvora na farmách chova-
jících skot, ovce či prasata řeší „v živém“. Zá-
kazník přijede přímo na farmu, může vidět, že 
zvíře je živé a zdravé, vychutná si  atmosféru 
tradiční zabijačky, lze také uspořádat oslavy, 
hostiny atd. Z důvodu přísných hygienických  
a jiných požadavků na produkci potravin někte-
ří zemědělci také svoje výrobky (sýry, pečivo 
aj.) označují jako krmivo pro domácí zvířata.  
S tímto označením je prodej jednodušší.  

PRODEJ ZE DVORA A ODBYTOVÁ DRUŽSTVA
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Novela zákona č. 166/1999 Sb. z 20. dubna 2006  
v § 20 řeší přímý prodej malých množství živo-
čišných produktů. Stále však chybí prováděcí 
vyhlášky, které by stanovily podrobnější pravi-
dla pro přímý prodej malých množství a také to, 
co se rozumí malým množstvím. Syrové mléko 
a výrobky z tohoto mléka a čerstvá neprosvíce-
ná vejce mohou být prodávány v místě výroby 
přímo spotřebiteli pouze se souhlasem krajské 
veterinární správy. K prodeji mléka se vztahu-
je povinnost zajistit laboratorní vyšetření při 
podání žádosti o souhlas s přímým prodejem, 
později se musí nechat mléko vyšetřit nejméně 
jednou za půl roku.

V posledních letech se začíná i u nás rozvíjet 
trh se zdravými potravinami v obchodech, ale 
i na internetu. V nabídce jsou hlavně mouky, 
pečivo, luštěniny, do oběhu se pomalu dostá-
vají i čerstvé potraviny – maso, mléko, vejce 
aj. Součástí zdravých potravin jsou potraviny  
z ekologického zemědělství. Mají označení 
„bio“, které udělují kontrolní a certifikační orga-
nizace (KEZ a ABCERT GmbH). Propagací bi-
opotravin se zabývá organizace PRO-Bio. Čes-
ký trh v současnosti nabízí na 3000 bioproduktů 
(viz kapitola Podmínky vstupu do ekologického 
zemědělství), přičemž 2000 pochází ze zahra-
ničí. Prodávají se především v řetězcích super-
marketů (cca 65 % prodaného množství), i když 
nabízejí jen omezený sortiment. Specializova-
né obchody se zdravou výživou se podílejí asi  
25 %, přímý prodej ze dvora tvoří asi 7,5 %.

Další možností prodeje a propagace výrobků 
jsou různé trhy, místní slavnosti, jarmarky, pou-
tě (např. v Českých Budějovicích na Piaristic-

kém náměstí každý čtvrtek a sobotu, Křemež-
ský veletrh, Slavnosti růže, Holašovické selské 
slavnosti aj.).

Pokud se s Vašimi produkty napojíte na odbyto-
vá družstva, tato Vám poskytnou jistotu lepšího 
a pravidelného odbytu, vyšších cen a díky své 
velikosti i lepší vyjednávací pozici s odběrateli 
prostřednictvím sítě vlastních prodejen.

Podporu v oblasti výroby a přímého prodeje ze-
mědělských produktů poskytuje Operační pro-
gram RVMZ, podopatření 1.1.2 – Prohloubení 
diverzifikace zemědělských činností. Podopat-
ření je zaměřeno na podporu diverzifikace čin-
ností zemědělských podniků za účelem získání 
nových zdrojů příjmů zemědělců. Podporu lze 
poskytnout na:

• výrobu, zpracování a přímý prodej zeměděl-
ských výrobků

• výrobu a zpracování nepotravinářských ze-
mědělských výrobků a jejich uvádění na trh

• výrobu a zpracování biomasy pocházející  
z vlastní zemědělské činnosti, a její uvádění 
na trh

Informace poskytuje SZIF, který také žádosti  
o podporu administruje.

Úřady a zdroje informací
• Krajská veterinární správa Jihočeského 

kraje České Budějovice
• PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
• Místní akční skupina MAS – Sdružení mik-

roregionu Růže
• Státní zemědělský intervenční fond SZIF, 

regionální odbor České Budějovice
• www.domaci-vyrobky.cz, 
 produkty.natura2000.cz

Legislativní tečka
• Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách  

a tabákových výrobcích
• Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
• Vyhláška č. 347/2002 Sb., hygienické poža-

davky na prodej potravin
• Vyhláška č. 210/2004 Sb., podmínky  

a požadavky na hygienu při výrobě potravin
• Vyhláška MZe č. 332/1997 Sb., zpracování 

ovoce, zeleniny, hub, brambor a výrobků  
z nich



30

PODMÍNKY VSTUPU DO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ekologické zemědělství nabízí možnost še-
trného hospodaření v krajině a výroby zdra-
vých potravin.

O CO JDE

Ekologické zemědělství (EZ) je hospodaře-
ní šetrné ke zvířatům, půdě a rostlinám. Jde  
o farmaření bez používání umělých hnojiv, che-
mických přípravků, postřiků, hormonů a dalších 
umělých látek. Jedná se o způsob hospodaře-
ní blízký přírodě, který staví na dlouholetých 
zkušenostech a bere ohled na přirozené kolo-
běhy. Ekologický zemědělec tak vyrábí kvalitní  
a zdravé potraviny. 

EZ se rozvíjí již ně-
kolik desetiletí a od 
roku 1991 je sou-
částí zemědělské 
politiky Evropské 

unie. V České republice je EZ ošetřeno zákonem  
o ekologickém zemědělství. Za účelem výzkumu 
a vzdělávání v EZ byl založen Bioinstitut o.p.s. 
se sídlem v Olomouci, který ve spolupráci se 
zemědělskými univerzitami zakládá Výzkumné 
centrum ekologického zemědělství. EZ bylo za-
členěno mezi priority v rámci Národní agentury 
pro zemědělský výzkum do Výzkumného pro-
gramu ministerstva zemědělství 2005 – 2009 
a je mu věnován jeden ze směrů Programu 
výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012. Mi-
nisterstvo životního prostředí (MŽP) zahájilo 

projekty na vybudování sítě environmentálních 
informačních a poradenských center EZ na re-
gionální úrovni v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů (viz kapitola Kam pro 
radu). Vedle toho byl založen poradní orgán 
MŽP „Ekologické zemědělství v ochraně přírody  
a krajiny“, jehož úkolem je zvýšení informova-
nosti odborné veřejnosti v tomto oboru. MŽP 
také finančně podporuje výzkum v ekologickém
zemědělství na zemědělských univerzitách.

V PRAXI

Každý nový podnikatel v EZ (ekologický země-
dělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopo-
travinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv 
a biosadby a ekologický včelař) musí podat 
žádost o registraci na ministerstvu zemědělství 
(MZe) – odboru rozvoje venkova a environmen-
tální politiky. Na žádost o registraci je potřeba 
nalepit kolek v hodnotě 1000 Kč. Přílohou žá-
dosti o registraci musí být vyjádření kontrolní 
organizace, že žadatel prošel vstupní kontro-
lou a plní podmínky zákona i nařízení. Nejdří-
ve kontaktujete kontrolní organizaci, kterou si 
vyberete, přihlásíte se ke kontrole a certifikaci 
a uzavřete s ní smlouvu o kontrole. Veškeré ná-
klady hradíte Vy. Kontrolní organizace provede 
vstupní kontrolu a vystaví potvrzení, které tvoří 
přílohu žádosti o registraci. Kontroly probíhají 
každoročně a jsou předem ohlášené. V někte-
rých případech může být provedena i namátko-
vá kontrola.
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Ke dni 1. 1. 2006 jsou pověřené kontrolou a cer-
tifikací tyto kontrolní organizace – Kontrola eko-
logického zemědělství, o.p.s. (KEZ) a ABCERT 
GmbH. V současnosti vzniká ve spolupráci  
s EPOS – spolkem ekologických poradců – dal-
ší kontrolní a certifikační orgán Biokont s.r.o.

Ekologický včelař se registruje na stejném for-
muláři jako ekologický zemědělec. Od 30. 12. 
2005 nemusí být registrován maloobchodník, 
který pouze prodává biopotraviny konečnému 
spotřebiteli ve spotřebitelském balení (překup-
ník).

Po podání žádosti o registraci vystaví MZe roz-
hodnutí o registraci pro EZ. V případě ekologic-
kých zemědělců vystaví MZe nejdříve informa-
ci o zahájení přechodného období. Teprve po 
jeho uplynutí vydá MZe rozhodnutí o registraci 
pro EZ. V případě zvýšení a snížení výměry 
pozemků na ekofarmě nebo zařazení nového 
druhu zvířat do EZ či vyřazení stávajícího druhu 
musíte tuto skutečnost písemně oznámit. Změ-
nu hlásíte na formulářích, které Vám poskytne 
kontrolní organizace, se kterou máte uzavře-
nou smlouvu. Formulář po vyplnění pošlete 
organizaci zpět, podání oznámení je zdarma. 
V případě zvýšení výměry začíná přechodné 
období na nových pozemcích dnem doručení 
oznámení. V případě převodu nebo přechodu 
farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, po-
kud hodlá nadále hospodařit v EZ, podat žádost 
o registraci jako nový žadatel. A  je potřeba za-
platit tisícikorunový kolek.

Pro ekologické zemědělství můžete získat do-
taci z titulu ekologické zemědělství (součást 
agroenvironmentálních opatření).

Podporu a propagaci EZ a jeho produktů zajiš-
ťují různé instituce jako například Svaz PRO-
-Bio, který zastřešuje většinu ekologických 
zemědělců. Ve spolupráci s marketingovým od-
borem Státního zemědělského a intervenčního 
fondu (SZIF) byla zahájena také státní propa-
gace biopotravin. Od roku 2004 čerpají ekolo-
gičtí zemědělci dotaci na podporu poradenství 
v rámci dotačního titulu MZe.

Jinou možností těch země-
dělců, kteří nechtějí nebo 
nemohou hospodařit v sou-
ladu s požadavky EZ a chtějí 
se chovat k přírodě šetrně, 
je integrované zemědělství. 
Je to spojení ekologického 
a konvenčního pěstování rostlin (používá se 
často v sadech a vinicích). Hlavní důraz se kla-
de na integrovanou ochranu rostlin (prevence 
výskytu škůdců, biologický boj a mechanická 
očista)

Úřady a zdroje informací
• Ministerstvo zemědělství ČR – odbor 

rozvoje venkova a environmentální politiky: 
problematika ekologického zemědělství 
(martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz)

• PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
• Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) 

o.p.s.
• ABCERT GmbH 
• Svaz ekologických poradců EPOS

Legislativní tečka
• Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství
• Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991, o ekolo-

gickém zemědělství
• Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zk. o ekol. zemědělství
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ZAČÍNÁME S AGROTURISTIKOU

Agroturistika je druh rekreace, ve které se 
spojuje komfort penzionu či kempinku, trá-
vení volného času v přírodě s úzkou vazbou 
na zemědělskou činnost.

O CO JDE

Agroturistika je v posledních letech stále více 
vyhledávaná forma dovolené, protože nabízí re-
kreantům individuální přístup, rodinné zázemí, 
poskytuje místní produkty a řadu doprovodných 
aktivit. Jde o nabídku ubytování, stravování, 
popřípadě dalších aktivit (půjčovna kol, lodí, 
jízdárna). Provozuje ji podnikatel v zemědělské 
prvovýrobě jako vedlejší doplňkovou činnost  
k dosažení zisku, avšak zemědělská prvovýro-
ba musí být pořád dominantní. Ekoagroturistika 
je specifická forma provozovaná ekologickými
zemědělci.

Blanský les je pro agroturistiku velmi vhodným 
místem. Lákadlem pro turisty je zachovalá pří-
roda a krajina s rozmanitými způsoby hospoda-
ření i blízkost památek chráněných UNESCO. 
Tento druh šetrné turistiky je podporován i ze 
strany Správy CHKO Blanský les.

V PRAXI

Pokud se chcete věnovat agroturistice, rozhod-
něte se, zda budete podnikat jako fyzická osoba 
(podle živnostenského zák.) nebo jako právnic-
ká osoba (a.s., s.r.o., v.o.s. podle obchodního 
zák.). Pozor, jako řadového zaměstnance ne-
můžete zaměstnat manželku (manžela). 

Ujasněte si, zda budete k podnikání využívat 
stávající nemovitosti (musí splňovat podmínky 
staveb veřejného ubytování, hygienické limity, 
požární limity apod., soulad s územním plá-
nem) či budete stavět novou budovu.

Vytvořte si podnikatelský plán, kde si sta-
novíte:

• Jak farma vypadá, co může nabídnout, jaké 
je její okolí, možnosti vyžití apod.

• Vlastní záměr: poskytování ubytování (při 
ubytování do 10 osob můžete poskytovat 
snídaně v rámci této volné živnosti), stravo-
vání, nabídka produktů, doprovodné služby, 
co v okolí chybí.
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Určete si cílovou klientelu, podle ní budete volit 
vhodnou propagaci a cenovou politiku (výpočet 
fixních a variabilních nákladů). Nezapomeňte
si také pojistit podnikatelské aktivity jako napří-
klad pojištění pro úrazy turistů, přičemž pojist-
nou částku můžete zahrnout do ceny služeb.

Můžete požádat o veřejnou podporu z těchto 
zdrojů:

• Podpora investic pro rozvoj cestovního ru-
chu (MMR) – hlavně pro sportovní aktivity.

• LEADER ČR (MZe) – zlepšování podmínek 
ubytování, revitalizace venkovského prostoru.

• Strukturální fondy EU – Operační program 
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
(MZe): Diversifikace zemědělských aktivit
blízkých zemědělství – výstavba a moderni-
zace agroturistiky, zařízení pro volný čas.

• Společný regionální operační program 
(SROP) Jihočeského kraje.

Záměr konzultujte s obecním úřadem, staveb-
ním úřadem a Správou CHKO, zda je v souladu 
s územním plánem obce. Stavební úřad Vám 
poskytne informace o technických požadavcích 
na stavby ubytovacích zařízení. Pro získání 
živnostenského oprávnění kontaktujte živnos-
tenský úřad.

Informujte se, zda má obec vyhlášku o místních 
poplatcích (poplatek za rekreační pobyt, popla-
tek z ubytovací kapacity).

Pro zlepšení propagace kontaktujte nejbližší in-
formační střediska (Vaše obec, České Budějovi-
ce, Český Krumlov, Holašovice), cestovní agen-
tury, Svaz podnikatelů ve venkovské turistice  
a agroturistice ČR, Českou centrálu cestovního 
ruchu, Evropské centrum pro eko a agroturisti-
ku, kde získáte také informace o Národním sys-
tému certifikace ekologicky šetrného cestovní-
ho ruchu. Výborným propagačním prostředkem 
jsou internetové stránky a výroba pohlednic  

s Vaším okolím 
a zdůrazněním, 
že jste na území 
CHKO Blanský 
les.

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les
• stavební úřady: Magistrát města České Bu-

dějovice, MěÚ Český Krumlov, OÚ Křemže, 
MěÚ Prachatice

• Obecní živnostenský úřad České Budějovi-
ce, Český Krumlov, Prachatice

• www.venkovskaturistika.cz, venkov.czech-
tourism.cz, www.eceat.cz

• www.eurogites.com, www.prazdninynaven-
kove.cz, www.nafarmu.cz

• www.kraj-jihocesky.cz, www.mze.cz
• knihy: Ing. Stříbrná Marie (2005): Venkovská 

turistika a agroturistika, ProfiPress s.r.o.,
Praha

Legislativní tečka
• Zákon č. 455/199 Sb., živnostenský zákon – 

rozdělení živností, co je potřeba k oprávnění, 
provozování živností, kdy je potřeba odborná 
způsobilost

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – 
sestavování smlouvy o ubytování, odpověd-
nost za škody hostům při ztrátě, umožňuje 
do ceny zahrnout kauci za zničení pokoje

• Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů – týká se Vás daň ze závislé činnosti

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty – DPH odvádějí plátci, jejichž obrat 
v nejbližších 12 měsících přesáhl 1 milion 
Kč. Daň za ubytovací služby (a také pokud 
je zahrnuta snídaně) je 5%, u polopenze  
a celodenního stravování je 19%

• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční – uží-
vání vozidla pro podnikání (odpisy vozidla, 
cestovné do nákladů)

• Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí – týká se jak staveb, tak pozemků

• Zákon ČNR č.  565/1990 Sb., o místních 
poplatcích – umožňuje obcím zavést místní 
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  
a místní poplatek z ubytovací kapacity. 
Poplatek vybírá ubytovatel a také vede 
evidenční knihu o délce pobytu a totožnosti 
ubytovaných

• Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce – vzta-
hy mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem, bezpečnost práce, ochranné pomůcky, 
zákonné pojištění za škodu

• Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění

• Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojištění na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník



34

Ochrana krajinného rázu znamená zacho-
vání charakteristických přírodních, historic-
kých a kulturních rysů krajiny.

O CO JDE

V Blanském lese se spojuje kouzlo jak zacho-
valých lesních porostů, podmáčených nivních 
luk či výslunných strání, tak i specifický charak-
ter zemědělských usedlostí (jihočeské baroko)  
a nebo sudetských patrových kamenných domů 
s valbovou střechou. K tomu, aby zůstal zacho-
ván původní a hezký krajinný ráz, je nutné jej 
chránit a řídit se při výstavbě jistými pravidly.

Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje 
ochranu krajinného rázu tak, že ukládá fyzic-
kým a právnickým osobám povinnost umisťovat 
a povolovat stavby a provádět další zásahy do 

krajinného rázu pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráně-
ných území, kulturních dominant krajiny a vzta-
hů v krajině.

Proto všechny činnosti, které by mohly změnit 
stávající krajinný ráz nebo snížit jeho hodno-
tu, podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody  
a krajiny, v případě Blanského lesa je to Sprá-
va CHKO Blanský les. Z procesního hlediska 
je souhlas (nebo nesouhlas) orgánu ochrany 
přírody se zásahem do krajinného rázu správ-
ním rozhodnutím ve smyslu správního zákona,  
tj. se všemi lhůtami (60, případně 90 dnů)  
a možností odvolání. Odvolání lze podat do 
15 dnů ode dne oznámení u orgánu ochrany 
přírody, který rozhodnutí vydal (tedy u Správy 
CHKO). Správa CHKO seznámí všechny účast-
níky s odvoláním a po třiceti dnech postoupí 
odvolání Odboru výkonu státní správy České 
Budějovice. Proti rozhodnutí v odvolacím řízení 
se již nelze odvolat.

V PRAXI

Správa CHKO Blanský les se snaží o zacho-
vání charakteristických rysů krajiny (struktury 
lesů, polí, luk, urbanistické struktury osídlení – 
rozmístění sídel a původní rozptýlené zástavby, 
tradičního typu staveb) a zároveň bojuje proti 

zavádění cizích novotvarů (rozvol-
nění zástavby, orientaci oken domů 
ven ze vsi, katalogové architektuře 
– balkóny, arkýře, vikýře, plasty).  
Pokud hodláte provádět stavební 
úpravy či nově stavět, navštivte 
nejdříve obecní úřad Vaší obce  
a zjistěte, zda Váš záměr je v sou-
ladu s územním plánem obce (zda 
je pozemek zastavitelný a jakou 
stavbou) a zda je či není součástí 
památkové zóny či rezervace. Zá-
měr je vhodné předem konzultovat 
se Správou CHKO. Pokud poze-

STAVBA A REKONSTRUKCE DOMU NA ÚZEMÍ CHKO 
BLANSKÝ LES
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mek není zahrnut v územním plánu k zastavě-
ní, je nutné si podat na obecní úřad žádost o 
změnu územního plánu. Doporučujeme však 
záměr nejdříve konzultovat se Správou CHKO, 
protože bez jejího souhlasu není změna mož-
ná.

Pro územní rozhodnutí, které vydává příslušný 
stavební úřad, je třeba doložit souhlas Správy 
CHKO. Na Správu předložíte okótovanou situ-
aci s umístěním stavby v měřítku, s orientací 
na světové strany, pohledy, údaje o výškách  
a osazení do terénu. U nebytových (složitěj-
ších) staveb je třeba ještě doložit provoz, řešení 
odpadů, vytápění.

Stavební povolení vydává příslušný staveb-
ní úřad. Jedním z podkladů je opět souhlas 
Správy CHKO s předloženou dokumentací. Při 
předložení úplné projektové dokumentace již 
při územním řízení může Správa CHKO vydat 
souhlas zároveň pro územní i stavební řízení.

K jakýmkoli změnám před dokončením stavby 
je nutný souhlas Správy CHKO. Samotné řízení 
vede příslušný stavební úřad.

Úřady a zdroje informací
• Správa CHKO Blanský les: stavební pro-

blematiku řeší Ing. arch. Kamila Žifčáková, 
tel: 380301036, email: kamila.zifcako-
va@schkocr.cz

• stavební úřady: Magistrát města České Bu-
dějovice, MěÚ Český Krumlov, OÚ Křemže, 
MěÚ Prachatice

• Vzhledová konvence pro stavební činnost  
v CHKO Blanský les je k dispozici na Sprá-
vě CHKO nebo k stažení na internetové 
stránce www.blanskyles.ochranaprirody.cz  
v sekci Činnost Správy v kapitole Krajinný 
ráz a výstavba.

• www.eps.cz – ekologický právní servis

Legislativní tečka
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny
• Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, od 

1.1. 2007 platí nový stavební zákon  
č. 183/2006

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Vyhláška č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláš-

ka k zákonu o ochraně přírody a krajiny

Rodinný dům postavený v souladu se vzhledo-
vou konvencí pro stavby v CHKO Blanský les 
(foto: archiv Správy CHKO). →
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ZEMĚDĚLSKÉ A DOMOVNÍ JÍMKY

Jímky se budují pouze tam, kde splaškové 
odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě 
nebo kde by čištění odpadních vod v malé 
čistírně neodpovídalo ukazatelům stanove-
ným kanalizačním řádem či platným právním 
předpisem. Po případném připojení stavby 
na stokovou síť musí být žumpa vyřazena  
z provozu a asanována.

O CO JDE

Jímka je vodotěsná nádrž opatřená nátokem 
pro napojení odpadních rour z domovních nebo 
jiných objektů a je určena pro uložení do země. 
Jímky jsou konstruovány v souladu s normou 
ČSN 756081 (žumpy) a ČSN 756190 (stavby pro 
hospodářská zvířata). Kapacita domovní jímky 
by měla odpovídat počtu trvale či přechodně ži-
jících osob v napojeném objektu s přihlédnutím 
k individuálním místním podmínkám. Vodotěs-
nost každého výrobku je zkoušena výrobcem 
dle ČSN 790905. Výrobce jímky předá uživateli 
atest na nepropustnost na každý výrobek.

Jímka musí být pravidelně kontrolována a vy-
prazdňována (maximální hladina je 30 cm od 
stropu) a její obsah musí být likvidován v soula-
du s požadavky na ochranu životního prostředí, 
tzn. odvozem do čistírny odpadních vod nebo 
dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081 
(viz kapitola Malé klasické a kořenové čistírny 
odpadních vod). Doporučujeme předem si zjis-
tit, která ČOV ve Vašem okolí likviduje obsah 
jímky. Bezodtoková jímka (žumpa) se musí pra-

videlně vyprazdňovat, a to přibližně jednou za 
dvacet dní podle velikosti.

V zemědělství skladovací jímkou rozumíme 
nepropustný zemní zásobník pro uskladnění 
kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi 
kontaminovaných vod z manipulačních ploch. 
Je vybaven zařízením pro jejich plnění a vy-
pouštění. Pro manipulaci s kejdou je vybaven 
homogenizačním zařízením. Základní zabez-
pečení jímky musí zamezit samovolnému pro-
niknutí látek ohrožujících jakost vod do okolní-
ho terénu a podloží a následně do povrchových 
a podzemních vod. V oblastech se zvýšenou 
ochranou vod a v ochranných pásmech se 
uplatňuje při jejich umísťování tzv. doplňkové 
zabezpečení staveb. 

Před uvedením do provozu a dále jednou 
za 5 let se musí provádět zkouška vodotěs-
nosti. Dále je nutné opatřit je kontrolním sys-
témem monitorujícím případné netěsnosti  
a únik skladovaných látek. Skladovací kapa-
cita jímek se stanoví z produkce statkových 
hnojiv celkového počtu hospodářských zvířat 
příslušného druhu, z věkové nebo hmotnostní 
kategorie, pro které se stavby pro skladování 
budují, a z produkce ostatních tekutých od-
padů. Musí kapacitně odpovídat minimálně 
čtyřměsíční předpokládané produkci u kejdy  
a minimálně tříměsíční předpokládané produk-
ci u močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na 
klimatických a povětrnostních podmínkách re-
gionu.

V PRAXI

Zatímco dříve se běžně domovní jímka vyzdí-
vala, dnes se vyrábějí jímky prefabrikované, 
plastové, o obsahu 15 – 25 m3 pro běžnou rodi-
nu a včetně realizace vycházejí na 30 – 90 tisíc 
korun. S dalšími náklady počítejme při vyvá-
žení (měsíčně do vzdálenosti kolem 25 km asi  
1000 Kč).
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Co udělat nejdříve, chcete-li vybudovat domov-
ní jímku? Stavba žumpy podléhá stavebnímu 
povolení, proto kontaktujte místně příslušný 
stavební úřad. Všechny formuláře a požadavky 
na vyjádření pro územní a stavební řízení získá-
te na tomto úřadě. Kromě dokladů o vlastnictví 
pozemku, vyjádření dotčených orgánů (včetně 
Správy CHKO, pokud se pozemek nachází na 
území CHKO) budete potřebovat i projekt stav-
by (žumpy) vypracovaný oprávněnou osobou.  
V projektu stavby musí jeho zpracovatel doložit, 
že materiál konstrukce žumpy bude bezpečně 
odolný proti mechanickým, chemickým, biolo-
gickým a jiným vlivům odpadních vod v žumpě 
a proti jejich agresivním účinkům. Žumpa musí 
odolávat předpokládanému zatížení jak jejího 
zastropení, tak zásypu žumpy, ale i případnému 
nahodilému zatížení povrchu, tlaku samotné 
náplně žumpy a případnému vztlaku podzemní 
vody. Dno i stěny žumpy musí být vodotěsné. 
Tyto projekty obvykle zpracovává firma, u které
si jímku objednáte.

Stejně jako v případě domovních jímek i u jímek 
využívaných v zemědělství je potřeba stavební 
povolení. Správa CHKO může požadovat pro 
Vaši jímku větší kapacitu, než je kapacita daná 
vyhláškou MZe č. 274/1998 Sb., o skladování 
a způsobu používání hnojiv. Při kolaudačním 
řízení budete muset doložit zkoušku těsnosti 
jímky.

Úřady a zdroje informací
• stavební úřady: Magistrát města České 

Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice, OÚ Křemže

• Správa CHKO Blanský les
• normy je možné zakoupit v tištěné podobě 

na internetu: www.cni.cz, www.voda.tzb-
-info.cz, www.technicke-normy-csn.cz

Legislativní tečka
• Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, 

od 1.1.2007 platí nový stavební zákon č. 
183/2006 Sb.

• ČSN 75 6081 – Žumpy
• ČSN 756190 – Stavby pro hospodářská 

zvířata, faremní stokové sítě a kanalizační 
přípojky, skladování hnojiv a odpadních vod

• Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby pro zeměděl-
ství

• Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu

• Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování  
a způsobu používání hnojiv
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MALÉ KLASICKÉ A KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD

Čištění odpadních vod z domácností, prů-
myslových a zemědělských podniků je ne-
dílnou součástí ochrany životního prostředí  
a napomáhá zamezení znečištění zdrojů pit-
né vody.

O CO JDE

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) je mož-
né stavět a používat všude tam, kde se nelze 
připojit na kanalizaci anebo vybudovaná ka-
nalizace není zakončena čistírnou odpadních 
vod. V tom případě odpadní vody z objektů 
vyžadují předchozí čištění a povolení vodo-
právního úřadu. Domovní ČOV jsou určeny  
k likvidaci lokálních zdrojů znečištění, řádově 
do 50 připojených ekvivalentních obyvatel (EO). 
Principem čistění jsou aerobní procesy – tj. za 
přísunu kyslíku, při kterých mikroorganismy roz-
kládají organickou hmotu (organické znečištění).  
U klasických čistíren se jako zdroj mikroorga-
nismů používá aktivovaný kal, biofiltry či rotač-
ní disky. Aby čistírna dobře fungovala, je třeba 
před samotné čištění vložit ještě mezistupeň, 
při kterém dochází k oddělení hrubých částic. 
Běžně se k tomuto předčištění používá usazo-
vací nádrž, lapač písku, lapač tuku. Vyčištěná 
voda je pak nejčastěji svedena do blízké vodo-
teče. Výhodou klasické ČOV je malá zastavěná 
plocha, plynulý provoz a celkem vysoká účin-
nost. Nevýhodou je velmi nízká účinnost při ná-
razovém nebo velmi nízkém znečištění, anebo 

po dlouhodobé odstávce. Při výstavbě klasické 
ČOV musíme brát v úvahu i vyšší provozní ná-
klady. 

Alternativou ke klasické čistírně je kořenová 
(vegetační) ČOV. Kořenovou čistírnu tvoří opět 
předčišťovací stupeň (v podobě česla, usa-
zovací nádrže nebo septiku) a vlastní čištění.  
To probíhá ve filtračních pískových nebo štěr-
kopískových ložích (vrstvách) osázených mok-
řadními rostlinami. Dobře se osvědčuje rákos 
obecný, chrastice rákosovitá a nebo zblochan 
vodní. Pro domovní čistírny lze využít i mok-
řadní rostliny, které mají dekorativní charakter 
(orobinec, různé druhy kosatců). Princip čištění 
je stejný jako u klasické ČOV, avšak mikroorga-
nismy jsou přisedlé na kořenech a oddencích 
rostlin, které jim zajišťují přísun kyslíku a za-
teplení v zimních měsících. Výhodou je, že ve-
getační ČOV dobře snáší i nárazové zatížení, 
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přerušení provozu či nižší organické znečiště-
ní. Další výhodou kořenové ČOV je, že dokáže 
odstranit organické znečištění při minimálních 
provozních nákladech. Při provozu je třeba pra-
videlně kontrolovat usazovací nádrže, septik, 
nastavení výšky hladiny, případně po zimním 
období posekat vegetaci. Nevýhodou může být 
náročnost na zastavěnou plochu (cca 5 m2 na 
1 EO). Kořenové čistírny se dají dobře využít 
i pro odpadní vody ze zemědělských provozů 
(kravíny, vepříny, drůbežárny).

V PRAXI

Nejprve si ujasněte, jaký způsob likvidace od-
padních vod je na Vašem pozemku možný. 
Pokud nejste napojení na obecní kanalizaci  
a nemáte v blízkosti žádný povrchový tok, je 
pro Vás alternativou žumpa (viz kapitola Země-
dělské a domovní jímky). Septik lze využít pou-
ze v případě dalšího stupně čištění (např. ČOV, 
filtrace) a možnosti napojení na vodoteč.

Další možností je výstavba klasické nebo ko-
řenové čistírny. ČOV je vodní dílo, proto pod-
léhá vodoprávnímu řízení. Nejdříve se poraďte  
s odbornou firmou, která je oprávněnou oso-
bou pro stavby vodního hospodářství. Ta Vám 
poradí nejvýhodnější řešení pro Vaši lokalitu  
a vypracuje projekt. S tímto projektem a dalšími 
dokumenty zažádejte u příslušného stavebního 
úřadu o územní rozhodnutí (ÚR). Až obdržíte 
pravomocné ÚR, zažádejte u příslušného vo-
doprávního úřadu o stavební povolení, případ-
ně povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových. Pokud nemáte v blízkosti 
žádný potok, můžete vyčištěné vody jímat do 
jímky či retenční nádrže a dále je využívat k zá-
livce. Přímé vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních nelze povolit. Do půdních vrstev, 
z nichž by mohly vniknout do vod podzemních 
lze vypouštění odpadních vod povolit jen výji-
mečně z jednotlivých rodinných domů a staveb 
k individuální rekreaci na základě posouzení 
jejich vlivu na jakost podzemních vod.

Během provozu je nutné provádět odběr a ana-
lýzy vzorků vypouštěných odpadních vod.

Dotace

Většina dotací je zaměřena na velké ČOV zpra-
vidla s minimem 500 EO. Pro zemědělce by 
mohla být zajímavá podpora z Programu revita-
lizace říčních systému (zejména pro kořenové 
čistírny), který má na starosti Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK). Ze Státního fon-
du životního prostředí ČR (SFŽP) je k dispozici 
opatření 3. 1. Obnova environmentálních funkcí 
území (pro kořenové čistírny) a 3. 2. Infrastruk-
tura ve vodním hospodářství. V Jihočeském 
kraji jsou z akčního plánu Programu rozvoje 
kraje dostupné grantové programy Podpora 
zpracování dokumentace do OP Rozvoj ven-
kova a multifunkční zemědělství a Podpora vý-
stavby a obnovy hospodářské infrastruktury.

Úřady a zdroje informací
• vodoprávní úřady: Magistrát města České 

Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice

• stavební úřady: Magistrát města České 
Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice, OÚ Křemže

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
středisko České Budějovice

• Státní fond životního prostředí ČR, krajské 
pracoviště České Budějovice

• praktické informace k ČOV: www.tzb-info.cz
• informace o kořenových ČOV: www.koreno-

ve-cistirny.cz, www.enki.cz, www.kcov.wz.cz

Legislativní tečka
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech 

žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
• Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích 

za vypouštění odpadních vod
• Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o technic-

kých požadavcích na výstavbu
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění
• ČSN 756402 Čistírny odpadních vod do 500 

ekvivalentních obyvatel
• ČSN EN 12255 (části 1 – 16) Čistírny od-

padních vod (nad 50 EO)
• ČSN EN 12566 (části 1 – 5) Malé čistírny 

odpadních vod do 50 ekvivalentních obyva-
tel (zatím vydané části 1 – 3)
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BIOENERGETICKÉ PLODINY A BIOPLYN

Zemědělsky nevyužitá či nevyužitelná půda 
a zemědělské přebytky se mohou stát zdro-
jem obnovitelné energie. Podpoří se tím také 
diverzifikace zemědělské výroby.

O CO JDE

Podle údajů ministerstva zemědělství (MZe)  
z roku 2000 je u nás téměř 1 milion ha „přeby-
tečné půdy“, z toho přibližně 465 tis. ha orné 
půdy a 523 tis. ha luk a pastvin. Tato půda není 
potřebná k zajištění potravních zdrojů a může 
proto posloužit k jiným, nepotravinářským úče-
lům. Naskýtá se tedy otázka, jak ji efektivně  
a přitom ekologicky obhospodařovat.

Jedním z nadějných způsobů využití přebyteč-
né půdy je pěstování bioenergetických plodin  
a jejich využití pro výrobu tepla a elektrické 
energie. Částečně se tím řeší i potřeba diver-
zifikace zemědělské výroby. Výroba energie
se děje přímým spalováním suché hmoty nebo 
spalováním paliv, získaných druhotnou úpra-
vou biomasy (získávají se tak paliva tekutá  
a plynná, jako například olej, líh nebo bioplyn). 
Obdobně lze využít i organické zbytky ze ze-
mědělství – přebytečný hnůj, trávu, kukuřičné 
stonky atd. Pro energetické účely lze pěstovat  
i „klasické“ plodiny – řepku na výrobu bionafty  
a obiloviny na biolíh.

Kromě ekonomických výhod působí pěstová-
ní bioenergetických plodin příznivě na životní 
prostředí. Byl prokázán kladný vliv na půdní 
strukturu, ochranu půdy proti erozi či vodní re-
žim půdy.

V PRAXI

Bioenergetické plodiny

Jako zdroj organické hmoty pro přímé spalová-
ní se pěstují energetické byliny a rychlerostoucí 
dřeviny. Jejich dřevnatá hmota se upravuje na 
štěpkové brikety, dřevěné pelety a podobně. 
Příkladem využití biomasy k výrobě tepla je 
spalovna v Trhových Svinech. MZe sestavilo 
seznam bylin pěstovaných pro energetické vy-
užití, v provozu se zatím ověřila jen malá část. 
Nejvíce zkušeností se získalo z provozního 
pěstování šťovíku (Rumex-OK 2), jehož bio-
masa je kvalitním zdrojem energie podobným 
dřevní hmotě. Dále jsou prověřovány další rost-
linné druhy – laskavec, světlice barvířská, sve-
řep bezbranný, vysoce vzrůstné trávy (kostřava 
rákosovitá nebo psineček výběžkatý), sléz krm-
ný a mužák prorostlý. U některých druhů je za-
potřebí přesně dodržovat doporučené pěstební 
postupy, aby se zabránilo jejich případnému 
zplaňování. Na území CHKO Blanský les platí 
navíc zákaz rozšiřování geograficky nepůvod-
ních druhů, proto raději záměr pěstování no-
vých druhů plodin vždy konzultujte s odborným 
pracovníkem Správy CHKO.

Mezi rychlerostoucí dřeviny patří například vrby 
a topoly. V severní Evropě (Švédsko, Dánsko) 
se uplatňují téměř výhradně vrbové výmladkové 
plantáže sklízené jednou za 3 – 6 let, ve střední 
a jižní Evropě se pěstují také topoly. V České 
republice je v současnosti přes 100 ha výmlad-
kových plantáží, na nichž převažují topoly.  
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Při zakládání porostu rychlerostoucích dřevin 
pro energetické využití se příslušný pozemek 
musí dočasně vyjmout ze zemědělského půd-
ního fondu (řeší orgán ochrany ZPF pověřené-
ho obecního úřadu).

Podporu pěstování bioenergetických bylin po-
skytuje MZe v rámci programu Podpora zalo-
žení porostů a údržba porostů bylin pro ener-
getické využití, v letošním roce činila podpora 
2000 Kč/ha. Pěstování rychlerostoucích dřevin 
bylo doposud podporováno v rámci HRDP – po-
dopatření Zakládání porostů rychle rostoucích 
dřevin pro energetické využití. V novém obdo-
bí podpor z EU (viz kapitola Rok 2007 – nové 
možnosti dotací) bude podpora pokračovat  
v obdobné formě jako součást EAFRD. Dotaci 
na uznatelné náklady lze získat i z OP Průmysl 
a podnikání v opatření 2.3. Snižování energe-
tické náročnosti a vyšší využití obnovitelných 
zdrojů.

Bioplyn

Zdrojem organické hmoty pro výrobu bioplynu 
jsou buď organické zbytky nebo záměrně pěs-
tovaná biomasa. Příkladem prvního typu mohou 
být odpady ze zemědělské výroby (hnůj, zbytky 
krmiv, kukuřičná a řepková sláma, přebytky trávy 
aj.), lesní odpady, odpady z potravinářské výroby 
či biologický komunální odpad především z čis-
tíren odpadních vod. Záměrně jsou pro výrobu 
bioplynu pěstovány bioenergetické byliny, krmná 
řepa, kukuřice apod. Bioplyn vzniká při rozkladu 
organické hmoty působením bakterií bez přístupu 
kyslíku (anaerobně). Zbytky hmoty z rozkladného 
procesu (tzv. digestát, který je již bez zápachu) 
jsou vysoce hodnotným hnojivem 
nebo kompostem. Bioplynové stani-
ce najdete například v Českých Bu-
dějovicích a v Třeboni, kde úspěšně 
funguje jedna z prvních a zároveň 
největších stanic v Evropě. V dneš-
ní době se stanice stavějí menší,  
a to nadzemní i podzemní, přičemž 
projekty se upravují zákazníkům na 
míru.

Dotaci na výstavbu bioplynové stanice lze teo-
reticky získat ze Státního fondu životního pro-
středí ČR, a to jako dotaci na budování zaří-
zení pro nakládání s odpady nebo jako dotaci 
na budování zařízení na obnovitelné energie. 
V případě využití bioplynu k vytápění je možno 
získat dotaci též od České energetické agentu-
ry či z dotačních titulů ministerstva průmyslu.

Úřady a zdroje informací
• Výzkumný ústav lesního hospodaření – po-

radenství
• Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 

– informační středisko obnovitelných zdrojů 
energie

• Středisko pro efektivní využívání energie
• Krajská energetická agentura Jihočeského 

kraje
• Orgány ochrany ZPF pověřených obecních 

úřadů: Magistrát města České Budějovice, 
MěÚ Český Krumlov, MěÚ Prachatice

• Návrh programů Ministerstva zemědělství 
ČR na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007; 
www.mze.cz

• www.biom.cz, www.tzb-info.cz,  
www.edotace.cz

Legislativní tečka
• Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1774/2002, o hygienických pravi-
dlech týkajících se vedlejších živočišných 
produktů

• Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., poskytování 
dotací na zalesňování zemědělské půdy  
a pěstování energetických dřevin

Zemědělská bioplynová stanice v Tře-
boni. →
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JAK SPRÁVNĚ LIKVIDOVAT ODPAD

Odpad je movitá věc, které se zbavujeme 
nebo máme v úmyslu se zbavit. Při každé 
činnosti se všichni občané musí snažit o co 
nejnižší produkci odpadu a přednostně vyu-
žívat vzniklý odpad.

O CO JDE

Okamžikem vhození odpadu do sběrné nádo-
by (popelnice, kontejner) se majitelem odpadu 
stává obec a všechny zákonné povinnosti pře-
cházejí na ni. Za tuto službu občané platí obci 
poplatek.

Každý podnikatel, tedy i zemědělec, je původce 
odpadu a musí vést odpadové hospodářství. 
Vzniklý odpad zařazuje podle katalogu odpadů, 
který vydává ministerstvo životního prostředí, 
třídí podle druhů a vede evidenci vzniklého od-
padu. Pokud nemůže odpad přednostně využít 
sám, najímá si na likvidaci oprávněnou osobu 
– odbornou odpadovou firmu. Pokud má pod-
nikatel odpad podobný komunálnímu, může  
s obcí uzavřít písemnou smlouvu a využívat 
její systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Pokud podnikatel výrobky 
vyrábí, dováží nebo uvádí na 
trh, musí je doplnit o informa-
ce o způsobu využití a o likvi-
daci nespotřebovaných částí 

(logo koše, trojúhelníky se zkrat-
kou či značkou materiálu obalu, 
písemná informace).

V PRAXI

Vaše druhy odpadu si najdete a zařadíte podle 
katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), 
povedete evidenci o množství vzniklého odpa-
du (každý druh má svou evidenční kartu) a jak 
jste s odpadem nakládali (předání oprávněné 
osobě – smlouva s odpadovou firmou). Pozor,
je Vaší povinností zkontrolovat si před pode-
psáním smlouvy, že daná firma má potřebná
oprávnění k nakládání s odpady. Pokud uzavře-
te písemnou smlouvu s obcí, musí obsahovat 
i konkrétní cenu za služby. Když produkujete 
více než 50 kg nebezpečného odpadu nebo 
více  než 50 t ostatního odpadu ročně, posíláte 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
(tzv. trojkové obce) každoročně do 15. 2. hláše-
ní o druzích a množství odpadu a také o tom, 
komu jste je předali. Evidenci Vašeho odpado-
vého hospodářství může kontrolovat obec (zda 
neoprávněně nevyužíváte jejího systému sbě-
ru, svozu a využití odpadu, jestli máte smlouvu  
s odpadovou firmou, jestli vedete odpadové
hospodářství v souladu se zákonem o odpa-
dech), obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností a Česká inspekce životního prostředí. 
Pokud si nevíte rady s vedením evidence či 
zařazením odpadů podle katalogu, kontaktujte 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Přebytky hnoje

Pokud už nemůžete statkové hnojivo využít 
jinak (hnojení, prodej, druhotná surovina), stá-
vá se odpadem a vztahují se na něj povinnos-
ti ze zákona o odpadech (včetně osvědčení  
o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu). 
To znamená, že jej předáte oprávněné osobě 
– odpadové firmě.
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Autovraky

Autovrak můžete předat pouze osobě, která je 
provozovatelem zařízení ke sběru a zpracování 
autovraků (souhlas s provozem vydává krajský 
úřad). Seznam těchto oprávněných osob v jiho-
českém kraji získáte například na internetové 
adrese krajského úřadu www.kraj-jihocesky.cz 
v informacích odboru životního prostředí. Cena 
závisí na typu autovraku, pohybuje se kolem 
1000 Kč. Rozebíráním autovraku doma se 
vystavujete riziku udělení pokuty (až do výše  
10 milionů Kč).

Sběrový papír, plasty, kovy, sklo

Vytříděné složky odpadu z podnikatelské čin-
nosti (kromě nebezpečných složek) můžete 
také odevzdat ve výkupnách, sběrnách surovin. 
Nezapomeňte si vždy vyžádat doklad o výku-
pu, kde bude razítko firmy s názvem a IČ, druh 
a množství odpadu, datum převzetí. Tímto do-
kladem pak můžete kdykoli doložit, že jste od-
pad zlikvidovali v souladu se zákonem.

Černé skládky na pozemku

Pokud se černá skládka nachází na obecním 
pozemku nebo veřejném prostranství, dopo-

ručujeme kontaktovat obecní úřad, případně 
městskou policii. Pokud se neprokáže původce 
odpadu, obvykle černou skládku uklízí na svých 
pozemcích obec anebo vlastník pozemku.

Svozové firmy působící v okresech České Bu-
dějovice a Český Krumlov: A.S.A., Marius Pe-
dersen a.s., Služby města ČK s.r.o., Technické 
služby Kaplice s.r.o.

Úřady a zdroje informací
• obecní úřad obce s rozšířenou působností: 

Magistrát města České Budějovice, MěÚ 
Český Krumlov, MěÚ Prachatice

• A.S.A., tel: 387318710
• Marius Pedersen a.s., tel: 386350495
• Technické služby Kaplice s.r.o.,  

tel: 380311085
• Služby města Český Krumlov s.r.o.,  

tel: 380711285
• www.kraj-jihocesky.cz, informace odboru 

životního prostředí (seznam oprávněných 
osob)

Legislativní tečka
• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., podrobnosti 

nakládání s odpady 
• obecně závazná vyhláška o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů

• obecně závazná vyhláška o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na katastrálním území obce, 
včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem
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VODA V KRAJINĚ – MELIORACE, RYBNÍKY  
A REVITALIZACE

Problematika vodních děl a nakládání s po-
vrchovými a podzemními vodami je široká. 
Vyžaduje individuální přístup a konzultace  
s vodoprávním úřadem a Správou CHKO 
Blanský les.

O CO JDE

Stavby a terénní úpravy, které mohou ovlivnit 
vodní poměry (např. meliorace, rybníky, studny 
a revitalizace potoků apod.) podléhají vodní-
mu zákonu. Žadatel, po dostatečném doložení 
záměru, má právo na vyjádření vodoprávní-
ho úřadu, zda je jeho záměr z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem možný. Jestli je 
pro konkrétní záměr zapotřebí mít stavební po-
volení, musí posoudit příslušný stavební úřad. 
K vydání stavebního povolení pro vodní díla 
se vyžaduje: vyjádření o souladu se záměry 
územního plánování, doklady vlastnictví k po-
zemku, projektová dokumentace zpracovaná 
autorizovaným projektantem, souhlas Správy 
CHKO, povolení k nakládání s vodami, stano-
visko správce toku, mapové podklady, doklad 
o zaplacení správního poplatku atd. Udržovací 
práce a rekonstrukce na vodních dílech je po-
važována za stavební úpravu a musí se ohlásit 
vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obno-
va vodních děl zničených živelnou pohromou 
a havárií. Základem úspěchu je obrátit se pro 
informace na příslušné úřady: obecní úřad, 
stavební úřad (SÚ), vodoprávní úřad obce  
s rozšířenou působností, Zemědělskou vodo-

hospodářskou správu (ZVHS, nástupce Stát-
ní meliorační správy), Povodí Vltavy, Správu 
CHKO.

V PRAXI

Stavba jednoduchých zařízení mimo kory-
ta vodních toků k zachycení vody a zařízení  
k ochraně jednotlivých pozemků před škodli-
vým účinkem povrchových a podzemních vod 
nevyžaduje stavební povolení udělené vodo-
právním úřadem, nejedná se totiž o vodní díla. 
Pro záměr stavby např. přípojek vody a kanali-
zace nebo jímky je nicméně nutné mít stavební 
povolení vydané stavebním úřadem. Jiná věc 
jsou např. drobné stavby. U těch postačí ohlá-
šení SÚ, který ale může do 30 dnů stanovit, že 
záměr vyžaduje stavební povolení.
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Meliorace

Meliorační detail (skruž, meliorace aj.) patří 
mezi stavby podrobného odvodňovacího za-
řízení. Za údržbu zodpovídá majitel pozemku, 
ať už jde o soukromou osobu, právní subjekt 
nebo Pozemkový fond ČR. Drobné vodní toky 
(potoky) a hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
spravuje většinou ZVHS, správcem mohou 
být také obce anebo fyzické či právnické oso-
by určené rozhodnutím MZe. Větší vodní toky 
má na starosti Povodí Vltavy (příloha vyhlášky  
č. 470/2001 Sb.). Potoky v lese spravují Lesy 
ČR s.p.

Vznikne-li závada na tocích a stavbách ve 
správě ZVHS, upozorněte příslušné pracoviš-
tě. Zamokřuje-li závada meliorace na soukro-
mém pozemku okolní pozemky, upozorněte 
vodoprávní úřad. Ten v rozsahu své působnosti 
uloží opatření k odstranění závady při místním 
šetření. Vyžaduje-li to veřejný zájem (z důvo-
dů hygienických, bezpečnostních apod.), může 
vodoprávní úřad nařídit provedení nezbytných 
úprav na stavbě vodního díla.

V případě nejasností, komu konkrétní úsek 
patří, se ptejte na ZVHS. Mají většinu mapové 
dokumentace, kde jsou označeny oblasti od-
vodnění, vodní stavby s příslušnými čísly a vět-
šina projektové dokumentace meliorací. ZVHS 
může každého informovat o melioračních detai-
lech na pozemcích, které žadatel zemědělsky 
užívá.

K základní údržbě meliorací patří občasná 
kontrola, jestli na výtoku nebo v kontrolních 
šachtách nestojí voda. Vhodné je šachty po 

zimě pročistit hydročističem a nepěstovat ši-
rokořádkové plodiny na svažitých pozemcích. 
Problémové jsou lány především kukuřice, kde 
často vznikají erozní rýhy. Z nich se vyplavuje 
bahno, které narušuje stabilitu meliorací a bře-
hy vodních toků. Meliorace trpí i mechanickým 
poškozením zemědělskou technikou. Je za-
potřebí vychýlenou skruž napravit a udržovat  
ji zakrytou.

Odvodnění

Chcete-li stavět meliorační detail k odvodnění 
podmáčeného pozemku, potřebujete stavební 
povolení vodoprávního úřadu, povolení k naklá-
dání s vodami, souhlas Správy CHKO a dalších 
dotčených orgánů (seznam poskytne příslušný 
vodoprávní úřad). K žádosti se přikládá pro-
jektová dokumentace, ZVHS může doporučit 
projektanta. Pro realizaci musí zajistit majitel 
pozemku oprávněnou osobu a odborné vedení 
realizace stavby.

Rybníky

Při budování rybníku se opět jedná o vodní dílo, 
pokud má základní technické náležitosti, jako 
zařízení pro regulaci vodní hladiny včetně mož-
nosti jeho vypuštění (vypouštěcí zařízení - po-
žerák), hráz, nádrž. Musíte mít stavební povo-
lení, povolení k nakládání s vodami a odborný 
stavební dozor pro vodní díla. Stavbu je mož-
né podpořit dotací MŽP. Žádost se podává na 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). 
Můžete využít i strukturální fondy MZe (žádosti 
se podávají na zemědělské agentuře) anebo 
dotace z krajských grantů.

Vegetace

Správce vodního toku je mimo jiné oprávněn 
z důvodu péče o koryto vodního toku a v sou-
činnosti s vlastníky pozemků odstraňovat nebo 
nově vysazovat stromy a keře na pozemcích 
při něm. Vodoprávní úřad může vlastníkům po-
zemků sousedících s koryty vodních toků za-
kázat kácet stromy a keře zabezpečující stabi-
litu koryta vodního toku. Je povinností majitele 
pozemků, na nichž se nacházejí koryta toků, 
strpět na svém pozemku břehové porosty. Pro 
všechny toky v oblasti Blanského lesa platí, že 
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stromy se smí kácet pouze s povolením Správy 
CHKO. Důležité jsou pásy travních porostů ko-
lem vodních toků, které zadržují splachy z orné 
půdy a zpevňují břehy.

Revitalizace

Jsou v současnosti oblíbeným nástrojem pro-
tipovodňových opatření. Navracejí vodní toky 
do přirozeného stavu. Spolu se zatravňováním 
okolních pozemků zvyšují schopnost krajiny 
zadržovat vodu a snižují erozi na zemědělské 
půdě. Revitalizace podporuje MŽP (Program 
revitalizace říčních systémů). Realizaci prová-
dí ZVHS nebo Povodí Vltavy ve spolupráci se 
Správou CHKO a AOPK. Dobrým příkladem  
z Blanského lesa je revitalizace potoka Borová.

.Úřady a zdroje informací
• Zemědělská vodohospodářská správa: Čes-

ké Budějovice, Český Krumlov, Prachatice
• Povodí Vltavy s.p., Závod Horní Vltava, 

České Budějovice
• vodoprávní úřady: Magistrát města České 

Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice

• stavební úřady: Magistrát města České 
Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice, OÚ Křemže

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
středisko České Budějovice

• Správa CHKO Blanský les
• www.voda.mze.cz, www.edotace.cz

Legislativní tečka
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, nový 

stavební zákon č. 183/2006 Sb. platí od 
1.1.2007

• Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., seznam 
významných vodních toků

• Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., technicko-
bezpečnostní dohled nad vodními díly 

• Vyhláška MZe č.431/2001 Sb., obsah vodní 
bilance 

• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., doklady  
k žádostem pro vodoprávní úřady

• Vyhláška č. 590/2002 Sb., technické poža-
davky na vodní díla
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JAK SI PRONAJÍMAT A KUPOVAT POZEMKY OD 
POZEMKOVÉHO FONDU ČR

O CO JDE

Pozemkový fond ČR se stará o státní půdu.  
Tu pronajímá a postupně prodává. Např. v okre-
se České Budějovice  spravuje 7000 ha země-
dělského půdního fondu (okolo 30000 parcel), 
tj. 10 % ZPF v tomto okrese. Nájemní smlouvy 
a prodej pozemků jsou zásadní pro zajištění vý-
měry hospodaření.

V PRAXI

Nájem

V případě zájmu o pronájem půdy od PF ČR vy-
plňte formulář „Žádosti o pronájem nemovitosti 
ve správě PF ČR“ nebo pošlete dopis. Žádost 
obsahuje identifikační údaje (příjmení, adresa
atd.), specifikaci účelu pronájmu a čísla parcel.
Nejběžnější typ smlouvy se uzavírá na dobu 
neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Pokud užíváte pronajatou půdu od PF ČR  
a vstoupil jste s ní do agroenvironmentálního 
opatření (AEO), vyplatí se Vám zajistit si speci-
ální smlouvu na dobu určitou kvůli 5letému zá-
vazku hospodaření na celé výměře. Jinak může 
PF ČR zařadit pozemek do prodeje a nový ma-
jitel nemusí převzít závazky. Pak se musí vrátit 
dotace z AEO.

Pro zajištění dlouhodobějšího pronájmu stačí 
vyplnit speciální formulář a přiložit potvrzení od 
zemědělské agentury o zařazení vyjmenova-

ných parcel do AEO. Ode dne zařazení začíná 
platit 5letá nájemní smlouva. Při prodeji je pak 
závazek AEO pro nového majitele povinný. PF 
ČR uvádí tuto skutečnost v nabídce prodeje.

Výše ročního nájmu je 1 % z průměrné ceny 
katastrálního území, u speciální 5leté smlouvy 
2 %.

Prodej

Při prodeji pozemku jsou ze zákona stanove-
ny dva druhy přednosti: absolutní a normální. 
Absolutní přednost mají restituenti z daného a 
vedlejšího katastru. Tato přednost už není čas-
to využívána. Dříve se pohledávky restituentů 
kupovaly, dnes není možné získat pozemky za 
takto nabyté pohledávky.

Normální přednost může uplatnit zájemce, kte-
rý má prodávaný pozemek v nájmu déle než 
3 roky. K tomu se vztahuje limit, kdy je možné 
koupit nejvýš 70 % z plochy nabízených a pro-
najatých pozemků. Celkově je povoleno koupit 
nejvýš 500 hektarů státní půdy. Mladým země-
dělcům stačí doložit, že na katastru hospodaří 
1 rok.

Pozemek, na který nebyla vznesena žádná 
přednost, jde do nabídky klasického prode-
je a získá jej zájemce s nejvyšší nabídnutou 
částkou. Řízení se účastní omezená skupi-
na zájemců, jmenovitě restituenti a subjekty  
z katastrálních území, ve kterých se pozemky 
určené k prodeji nacházejí, nebo z katastrů 
sousedních (samostatně hospodařící rolníci  
s výměrou nad 10 ha a hospodařící déle než  
3 roky, členové a akcionáři družstev a společ-
ností, vlastníci půdy nad 10 ha).

Nabídka prodeje pozemku je zveřejněna po dobu 
1 měsíce (na nástěnce PF ČR, v deníku Právo, 
úřední desce příslušného ob. úřadu, internetu). 
Během této doby zájemci posílají na PF ČR žá-
dosti. Poslední den nabídky proběhne uzávěrka 
a po ní jsou do tří dnů žádosti zpracovány.
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Ke koupi lze využít 30letý bezúročný splátkový 
režim. Pokryje základní, tj. odhadní cenu po-
zemku. Částka, o kterou zájemce základní cenu 
navýší, se platí při podpisu kupní smlouvy.

Úřady a zdroje informací
• Pozemkový fond ČR, územní pracoviště 

České Budějovice, Český Krumlov, Pracha-
tice

Legislativní tečka
• Zákon č. 229/1991 Sb., zákon o půdě
• Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převo-

du zemědělských a lesních pozemků
• Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převo-

du majetku státu na jiné osoby
• Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 

fondu České republiky



49

KDY POTŘEBUJEME HAVARIJNÍ PLÁN

Havarijní plán se týká zacházení se závadný-
mi látkami a je povinný od 1. 5. 2006.

O CO JDE

Havarijní plán slouží k prevenci úniku závadných 
látek do vod a připraví uživatele těchto látek na 
případ havárie. Podle vodního zákona se musí 
havarijní plán vypracovat, když uživatel těchto lá-
tek s nimi zachází ve větším rozsahu nebo když 
je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové a podzemní vody. Závadné látky 
vodní zákon definuje v ustanovení § 39 odst. 
1 jako látky, které mohou ohrozit jakost povrcho-
vých nebo podzemních vod, nepatří však mezi 
ně odpadní a důlní vody. Nakládání s těmito lát-
kami a náležitosti havarijního plánu jsou defino-
vány ve vyhlášce č. 450/2005 Sb.

V PRAXI

Pokud zacházíte se závadnými látkami ve vět-
ším rozsahu nebo hrozí zvýšené nebezpečí zne-
čištění vod, musíte mít plán opatření pro případy 
havárie (havarijní plán), zaznamenávat provede-
ná opatření a záznamy uchovávat 5 let. Závadné 
látky jsou například pohonné hmoty, přípravky na 
ochranu rostlin, průmyslová a statková hnojiva.

Havarijní plán není nutné zpracovat v přípa-
dě zacházení:

• s kapalnými závadnými látkami do 500 litrů 
(v zařízeních), příp. 1000 litrů (v přenosných 
obalech)

• s pevnými závadnými látkami do 1000 kg

• při jejich použití jako pohonných hmot v do-
pravních a mechanizačních prostředcích

• při nakládání s hnojivy a přípravky na ochra-
nu rostlin při jejich přímé aplikaci

Havarijní plán musí schválit příslušný vodo-
právní úřad. Zemědělci, kteří spadají do podmí-
nek pro zpracování havarijního plánu, jej musí 
zpracovat k 1. 5. 2006.

Havarijní plán obsahuje informace o provoz-
ním území, uživateli závadných látek a osnovu, 
která se skládá z několika bodů (např.: údaje  
o uživateli, seznam látek a zařízení, kde se 
s látkami zachází, popis havarijního odtoku, 
stavební a technologická opatření, postup při 
havárii, kontakty úřadů, které se účastní od-
straňování havárie atd.).   Přesné informace  
a instrukce Vám sdělí na vodoprávním úřadě  
a na České inspekci životního prostředí.

Úřady a zdroje informací
• vodoprávní úřady: Magistrát města České 

Budějovice, MěÚ Český Krumlov, MěÚ 
Prachatice

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát České Budějovice

• www.kisjk.cz: sekce Společná zem. politika: 
nabídka konzultace zpracování havarijního 
plánu

Legislativní tečka
• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitos-
tech havarijního plánu

• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
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ZDOLÁVÁME NITRÁTOVOU SMĚRNICI

Z moudrosti našich předků: 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

O CO JDE

Nitrátová směrnice je evropským předpisem, 
který musí být promítnut do národní legislativy. 
Její ustanovení zakotvuje vodní zákon. Naříze-
ním vlády č. 103/2003 Sb. (dále jen Nařízení) 
byly v ČR vyhlášeny nitrátově zranitelné oblas-
ti na asi 45 % výměry zemědělské půdy. Jde  
o území, kde jsou povrchové a podzemní vody, 
zejména určené jako zdroje pitné vody. V § 4 
až 12 Nařízení jsou popsána opatření týkající 
se používání a skladování statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opat-
ření ve zranitelných oblastech. Tato opatření 
jsou účinná od 1. 1. 2004. Požadavky a povinné 
způsoby hospodaření plynoucí z Nařízení jsou 
přehledně zpracovány v Zásadách správné 
zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod 
před znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (dále jen Zásady na ochranu vod). Po-
zor, nejedná se o Zásady správné zemědělské 
praxe, které musí dodržovat všichni žadatelé  
o platby typu LFA a AEO. Hlavním cílem těch-
to zásad je omezit znečišťování povrchových  
a podzemních vod. Dodržování zásad na ochra-
nu vod je ve zranitelných oblastech povinné, 
mimo ně je jen doporučeno. Nitrátová směrnice 
je jedním z 19 evropských právních předpisů, 
jejichž dodržování bude od 1. 1. 2009 v České 
republice podmínkou pro poskytnutí přímých 
plateb na podnik (SPS).

V PRAXI

Jak postupovat?

1. Seznámit se s obecně platnými a závazný-
mi předpisy. Ochranu prostředí, např. přírody, 
půdy, vody a ovzduší totiž řeší vedle nitrátové 
směrnice řada dalších předpisů (hlavní z nich 
viz Legislativní tečka).

2. Zjistit, zda hospodaříte ve zranitelné oblasti. 
Nejsnadněji v registru půdních bloků LPIS, kde 
můžete získat podrobný výpis nitrátové směr-
nice. V něm jsou uvedena všechna omezení 
a doporučení týkající se jednotlivých půdních 
dílů. Pokud žádný z Vašich pozemků neleží ve 
zranitelné oblasti, požadavky z nařízení pro Vás 
neplatí. Je však třeba dodržovat obecně platné 
předpisy. Pokud leží ve zranitelné oblasti jen 
část Vašich pozemků, platí právě pro ně opat-
ření týkající se hospodaření na půdě (období 
zákazu hnojení, omezení hnojení atd.). Na celé 
hospodářství se však vztahuje roční limit přívo-
du dusíku do půdy ve výši 170 kg na hektar. Do 
tohoto limitu se tedy započítává i půda mimo 
zranitelnou oblast, pokud na ní hospodaříte. 
Do limitu 170 kg se započítává dusík v orga-
nických, organominerálních a statkových hno-
jivech včetně výkalů na pastvě a upravených 
kalů. Sláma ani jiné rostlinné zbytky zůstávající 
na daném pozemku po sklizni hlavního produk-
tu se nezapočítávají.

3. Seznámit se s požadavky nařízení. Praktická 
příručka Zásady na ochranu vod Vás seznámí 
se všemi požadavky na hospodaření. Je dopl-
něna přehlednými tabulkami a v příloze najdete 
ukázky vzorových řešení a projektů. Další in-
formace lze získat na školeních, v odborném 
tisku apod. Přestože se k nitrátové směrnici 
nemusí vypracovávat žádný zvláštní výkaz, je 
vhodné si na základě výpisu z LPIS a Zásad na 
ochranu vod vytvořit jednoduchý přehled o tom, 
které požadavky se vztahují na Vaše jednotlivé 
pozemky.
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Podpory

Nejnáročnější část zavádění nitrátové směrni-
ce představuje vybudování dostatečných skla-
dovacích kapacit. Od r. 2004 existuje možnost 
využít prostředky z Operačního programu Roz-
voj venkova a multifunkční zemědělství, kde je 
možné získat dotaci na úpravy stájí, vybudování 
skladů statkových hnojiv, ale i na šetrnou apli-
kaci kejdy. K získání dotace je třeba mít vypra-
covaný projekt, dodat všechny povinné přílohy, 
zpracovat žádost atd. Pro většinu zemědělců je 
proto snazší využít poradce nebo poradenskou 
firmu. Přijatelné náklady, na které se poskytuje
podpora, jsou od 10 tis. do 1 mil. € na každý 
jednotlivý projekt. Aby na spodní hranici dosáhli 
i menší zemědělci, mohou se spojit do společ-
ného projektu nebo naplánovat větší investiční 
záměr. Také je možné vstoupit do AEO, ome-
zujících znečištění vod (např. zatravňování, 
pěstování meziplodin, ošetřování travnatých 
porostů). V rámci dotačního titulu 9.F.a. je po-
skytováno poradenství zaměřené na ochranu 
vod v zemědělství.

Kontroly

Kontroly hospodaření ve zranitelných oblas-
tech provádí podle novely zákona o hnojivech 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský (ÚKZÚZ). Druhým kontrolním orgánem je 
dle zákona o vodách Česká inspekce životního 
prostředí (ČIŽP). Kontrola se obvykle skládá 
ze dvou částí. První spočívá ve shromáždění 
potřebných statistických údajů. Další část se 
provádí přímo na farmě. Ověřuje se zatížení 
půdy stavy hospodářských zvířat, roční produk-
ce statkových hnojiv, skladovací kapacita pro 

statková hnojiva, plán hnojení atd. Podobně za-
měřené kontroly vycházející ze zákona o hnoji-
vech, se v praxi běžně provádějí od r. 1998.

Pro kontrolu evidence hnojení se předkládá 
roční výstup. Informace o hnojení např. v dubnu 
2006 tedy může kontrola vyžadovat až v lednu 
2007. Evidence se vede podle vzoru ve vyhláš-
ce č. 274/1998 Sb. Nezáleží tedy na formě, ale 
vždy musí být uvedeny všechny potřebné údaje. 
Statková hnojiva různých hospodářských zvířat 
mohou být skladována a tedy i aplikována spo-
lečně. Z hlediska nitrátové směrnice se výkaly 
hospodářských zvířat na pastvě započítávají do 
limitu 170 kg dusíku na hektar. Pro účely kont-
roly stačí do evidence uvést „pastva“ a datum, 
kontrola si pak z pastevního deníku na základě 
doby a počtu kusů pasených zvířat vypočte pří-
vod živin do půdy. Pro potřeby AEO se výkaly 
na pastvě nezapočítávají do limitu 40 kg dusíku 
na hektar pastviny. Jsou však statkovým hnoji-
vem, proto se musí evidovat (pastevní deník).

Úřady a zdroje informací
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský Brno

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát České Budějovice

• Zásady na ochranu vod (MZe ČR, 2004): 
tištěné lze zdarma objednat v Ústavu 
zemědělských a potravinářských informací 
mailem: pisanova@uzpi.cz a na adrese 
Slezská 7, 120 56 Praha 2

• Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů - pracovní meto-
dika pro poradce a zemědělce (Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, 2005)

• Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. s komentá-
řem (MZe ČR, 2003)

• www.agronavigator.cz/nitrat: nitrátová směr-
nice a Zásady na ochranu vod

Legislativní tečka
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí 
• Zákon č. 156/1998 Sb., zákon o hnojivech
• Vyhláška MZe č. 274/1998 Sb., o skladování 

a způsobu používání hnojiv
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VYBRANÉ OTÁZKY K DOTACÍM – FINANCE, VRACENÍ  
A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ČINNOSTI

O CO JDE

Do zemědělství jdou finanční dotace z různých
programů, plateb a opatření. Základní struk-
tura toku dotací z pohledu zemědělce vypa-
dá takto: zemědělská agentura přijme žádost  
a administruje ji podle dané metodiky. V průběhu 
roku přijímá veškeré změny týkající se žádostí 
(změny účtu, adres, půdních bloků aj.), ozná-
mení o zásahu vyšší moci, hlášení pozdní seče 
apod. Tyto informace jsou následně předány na 
regionální odbor Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF), který má na starosti mj. 
vyplácení dotací a kontrolu podmínek.

Většina financí pochází z Evropské unie, částí
se podílí pokladna ČR. Jmenovitě přímá plat-
ba SAPS je proplácena 100% z EU, doplňková 
platba Top-Up je placena 100% z ČR (MZe). 
Dotace pro méně příznivé oblasti LFA, agroen-
vironmentální opatření AEO a Operační pro-
gram Rozvoj vekonva a multifunkční zeměděl-
ství jsou propláceny částí z EU a částí z ČR. 
Proto podpory chodí na účet ve dvou částkách 
a může se stát, že částky z EU a z ČR jsou 
odeslány v rozdílný den. Je třeba vyčkat zhruba 
týden s reklamací, že proplacená částka ne-
souhlasí.

V PRAXI

Finanční hledisko:

Dotace jsou zdanitelným příjmem, pokud se 
nejedná o dotaci na pořízení hmotného ma-
jetku. U dotace na hmotný majetek (např. 
stroje) se vstupní cena majetku pro účely od-
pisu snižuje o hodnotu poskytnuté dotace. 
Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, do-
tace zdaňují v tom zdaňovacím období, kdy 
je dostali. Poplatníci, kteří vedou účetnictví  
a kteří předpokládají obdržení požadované do-
tace (ale o neznámé výši), dotaci účtují v soula-
du s §10 odst. 7 vyhlášky MFi č. 500/2002 Sb. 
Tato dotace pak ovlivní výsledek hospodaření  
a základ daně. Není-li však do konce zdaňovací-
ho období známo, zda zemědělec dotaci obdrží 
a v jaké výši, pak se o „podmíněné pohledávce“ 
účtují rozvahové účty nebo je uvedena v příloze 
k účetní závěrce. Tato dotace neovlivní výsle-
dek hospodaření ani základ daně z příjmů.

Od 1. 1. 2005 se již nevyžaduje od příjemců do-
tace povinně vést účetnictví (tato povinnost pla-
tí, pokud je obrat vyšší než 15 milionů Kč). Ko-
neční příjemci a koneční uživatelé jsou povinni 
vést daňovou evidenci rozšířenou o dodatečné 
požadavky, které budou uvedeny v rozhodnutí 
o udělení dotace (např. doklad musí mít náleži-
tosti účetního dokladu, správnost a průkaznost 
dokladu).



53

Pozemky využívané v podnikání (pěstování 
rostlin) nemusejí být zahrnuty do obchodního 
majetku. Ovšem i na takto užívaný pozemek se 
vztahuje osvobození od daně z příjmů v přípa-
dě jeho prodeje po více než 5 letech od jeho 
nabytí.

Pozastavení, snížení a vracení dotací hrozí, 
když:

• se v žádosti neuvede celková výměra veš-
keré zemědělské půdy, kterou má žadatel  
k dispozici (bez ohledu, zda žádá o podporu 
na celou výměru nebo jen na její část);

• se uvede vyšší výměra půdních bloků/dílů, 
než jaká je ve skutečnosti obhospodařová-
na;

• Se poruší Zásady správné zemědělské pra-
xe (týká se AEO a LFA) a Dobré zemědělské 
a environmentální podmínky (GAEC, týká se 
přímých plateb);

• se nenahlásí (včas) změna údajů uváděných 
v žádosti – např. snížení výměry;

• se poruší 5letý závazek: udržet hospodaření 
v LFA alespoň na minimální výměře a v AEO 
udržet půdní blok v nastaveném způsobu 
hospodaření;

• jsou špatně uvedeny velké dobytčí jednotky 
(VDJ);

• se poruší další podmínky titulu.

Existují výjimky z důvodu zásahu vyšší moci 
(do 10 dnů ode dne, kdy je možné tak učinit, se 

musí podat oznámení na SZIF, pro LFA do 20 
dnů) a z důvodu zájmů ochrany přírody (na zá-
kladě stanoviska orgánu ochrany přírody může 
SZIF povolit změnu termínu seče, ponechání 
nedopasků aj.).

V případě převzetí pozemku zařazeného v AEO 
by měl nový nabyvatel dodržet stávající závaz-
ky (podmínky jednotlivých dotačních titulů), 
které  jsou na pozemek navázány. Jinak musí 
původní hospodář vracet zpětně dotace, které 
na pozemek dostal.

Konkrétní vyjádření a rozhodnutí včetně toho, 
o kolik bude platba snížena nebo jakou částku 
vrátit, stanovuje SZIF, který zemědělci dodá vý-
zvu se všemi informacemi. Teprve po doručení 
výzvy vzniká povinnost splatit vratku během 
stanovené doby, která bude uvedena ve výzvě, 
a až po jejím uplynutí se k částce připočítává 
penále. Problematika je velmi široká, informace 
a radu v individuálních případech Vám vždy po-
skytnou pracovníci SZIF i telefonicky.

Dotační titul předčasné ukončení činnosti:

Zemědělec podá žádost na SZIF o zařazení do 
programu. Žádost bude posouzena a bude roz-
hodnuto o podmínečném zařazení do programu 
(případně zamítnutí žádosti). Do 12 měsíců ode 
dne doručení žádosti se musí doložit podklady 
o převedení podniku a ukončení hospodaření 
(doklad o vynětí z evidence LPIS a o vynětí  
z evidence zemědělských podnikatelů a další). 
V tomto okamžiku vzniká žadateli nárok a od 
následujícího měsíce je mu přiznána dotace. 

Zemědělci musí být nejméně 55 let, dotaci 
dostává nejvýše 15 let a nesmí mít nárok na 
pobírání starobního důchodu. Jedná se o pau-
šál 75000 Kč ročně + 4500 Kč za každý hektar, 
který převedl na nového majitele (maximálně  
30 ha). Tento příjem se zdaňuje (jedná se 
o ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani  
z příjmů). U smluv nájemních, které neprokazu-
jí právo užívání minimálně 5 let po platnosti pře-
vodu podniku, nebude zahrnuta výměra těchto 
pozemků do výpočtu příjmu dotace k předčas-
nému ukončení činnosti. Pozor na podmínky 
vrácení nebo zastavení této dotace, pokud ze-
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mědělec začne znovu podnikat v zemědělství 
či se účastní podnikání jiného zemědělce ane-
bo má evidované půdní bloky. Poskytnutí dota-
ce se také zastaví v okamžiku, kdy nabyvatel 
nehospodaří na převedených pozemcích ce-
lých 5 let.

Převod podniku má samozřejmě i právní do-
pad v oblasti daní. Například v dani z převo-
du nemovitostí platí při prodeji prodávající 3 %  
z hodnoty nemovitosti, což je kupní cena nebo 
odhadní cena – bere se ta vyšší. Darovací daň 
platí nabyvatel a její sazba závisí na výši a pří-
buzenském vztahu. Daň z příjmu platí jak žada-
tel (příjem z prodeje), tak i nabyvatel (v případě 
darování se daní hodnota daru, pokud se jedná 
o dar přijatý v souvislosti s podnikáním). 

Daňová problematika je složitá, a proto dopo-
ručujeme kontaktovat daňového poradce. Pro 
konkrétní případy existují různá osvobození od 
daně. 

Úřady a zdroje informací
• Státní zemědělský intervenční fond, regio-

nální odbor České Budějovice
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

• Finanční daňový a účetní bulletin
• seznam daňových poradců www.kdpcr.org

Legislativní tečka
• úprava Metodiky finančních toků a kontroly

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
(MFi, účinnost od 1.1.2005)

• Zákon ČNR č. 586/1992 Sb, o daních z 
příjmů

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o předčas-

ném ukončení zemědělské činnosti
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KAM PRO RADU?

Dobrá rada nad zlato aneb poradenství bylo, 
je a bude.

O CO JDE

Hlavní tok obecných informací pro zemědělce 
zajišťují příslušné zemědělské agentury a po-
zemkové úřady. Pro předávání místně směřo-
vaných informací bylo na úrovni krajů vybráno 
13 subjektů, které ve výběrovém řízení získaly 
statut Krajského informačního centra pro ze-
mědělství a rozvoj venkova (KIS). Poradenský 
systém u nás funguje ve dvou proudech – pri-
vátním a státním. Kvalifikaci privátních poradců
prověřuje akreditační řízení v daném oboru. Po 
akreditaci se poradci dále vzdělávají ve svém 
oboru. Státní poradci jsou zahrnuti do organi-
zační struktury Výzkumných ústavů rostlinné 
výroby, živočišné výroby a zemědělské techni-
ky. Na krajské úrovni fungují metodici regionál-
ních poradenských pracovišť Ústavu zeměděl-
ských a potravinářských informací (ÚZPI).

V PRAXI

U běžných záležitostí dostanete radu na každé 
zemědělské agentuře nebo regionálním odbo-
ru Státního zemědělského intervenčního fon-
du (SZIF). Složitější věci (projekty apod.) Vám 
pomohou vyřešit placení privátní poradci nebo 
poradenské firmy, se specifickým problémem
je nejlépe se obrátit na příslušný úřad. Dosud 
bylo možné na poradenské služby využít dotač-
ní titul MZe 9.F v oblasti ochrany vod (hlavně 
aplikace nitrátové směrnice), welfare hospo-

dářských zvířat, ekologického hospodaření  
a optimalizace hospodaření zemědělských pod-
niků. Poradenskou službu si hradíte sami, pak 
je Vám zpětně část prokázaných nákladů pro-
placena (nejvýše však 80 %). Proplacení části 
nákladů je podmíněno využitím služeb akredi-
tovaného poradce z registru. Registr v součas-
né době zahrnuje asi 280 poradců a uvádí ved-
le kontaktu i jejich obor a územní působnost. 
Letos dotační titul 9.F končí. Od příštího roku 
bude poradenství podporováno z prostředků 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova známého pod zkratkou EAFRD. 

Poradenská centra vznikají také v rámci gran-
tového schématu „Síť environmentálních in-
formačních a poradenských center“, které má 
na starosti MŽP. Z úspěšných žadatelů tohoto 
grantu se v jihočeském regionu na zeměděl-
skou problematiku a poradenství zaměřují 
např. Regionální rozvojová agentura Šumava  
a DAPHNE ČR.

Úřady a zdroje informací
• Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

MZe, regionální odbor České Budějovice, 
Prachatice

• Krajské informační středisko Jihočeského 
kraje (KIS JK)

• Regionální poradenské pracoviště ÚZPI: 
ing. Jan Kopáček, Tábor, tel: 605 228 965

• infolinka Státního intervenčního zeměděl-
ského fondu: 222871871

• www.agroporadenstvi.cz – registr akredi-
tovaných poradců – záložka Akreditace 
poradců
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• ABCERT GmbH
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel: 545 215 899
E-mail: info@abcert.cz, www.abcert.cz

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – stře-
disko České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České 
Budějovice
Tel: 386 110 711
E-mail: ceske_budejovice@nature.cz

• A.S.A.
Krajinská 10, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 318 710
E-mail: cb@asa-cz.cz

• Česká inspekce životního prostředí – oblastní 
inspektorát České Budějovice
Dr. Stejskala 6, P.O. Box 32, 370 21 České 
Budějovice
Tel: 386 109 111
E-mail: public@cb.cizp.cz

• Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 
(ČMSCH)
Hradištko 123, 252 09 Hradištko
Tel: 257 896 444
E-mail: cmsch@cmsch.cz, www.cmsch.cz

• Český hydrometeorologický ústav
Antala Staška 32, České Budějovice 370 07
oddělení meteorologie a klimatologie  
Tel: 386 460 384, www.chmi.cz

• Gengel o.p.s.
Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Petr Dostálek, Tel: 386 321 617
www.gengel.webzdarma.cz

• Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) 
o.p.s.
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel: 469 622 249
E-mail: kez@kez.cz, www.kez.cz

• Krajská energetická agentura Jihočeského 
kraje
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Tel: 386 350 443
E-mail: kea@svn.cz, www.keajc.cz

• Krajská hygienická stanice pro Jihočeský kraj
Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice 3
Tel: 387 712 911
E-mail: khscb@khscb.cz, www.khscb.cz 

• Krajská hygienická stanice pro Jihočeský kraj 
– pracoviště Český Krumlov
Havraní 594, 381 01 Český Krumlov
Tel: 387 712 720
E-mail: ck@khscb.cz

• Krajská hygienická stanice pro Jihočeský kraj 
– pracoviště Prachatice
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Tel: 387 712 906
E-mail: pt@khscb.cz

• Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Severní 9, 370 10 České Budějovice
Tel: 387 789 522
E-mail: kvsc@svscr.cz, www.svscr.cz

• Krajské informační středisko Jihočeského 
kraje
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 411 710, 387 693 603
E-mail: oakcb@wvgroup.cz,  
lhryzbilova@wvgroup.cz, www.kisjk.cz

• Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – oddělení 
ochrany přírody a krajiny
B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
náhrady škod: Ing. Marie Beňová,  
Tel: 386 720 811
E-mail: benova@kraj-jihocesky.cz,  
www.kraj-jihocesky.cz

• Marius Pedersen a.s.
Žižkova 1 (PVT), 370 01 České Budějovice
Tel: 386 350 495
E-mail: mpcb@mariuspedersen.cz

• Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel: 257 041 111
E-mail: podatelna@mfcr.cz, www.mfcr.cz

• Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha1
Tel: 221 0811 111
E-mail: posta@mze.cz, www.mze.cz

• Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267 121 111
E-mail: info@env.cz, www.env.cz

• Obecní živnostenský úřad České Budějovice
Magistrát města České Budějovice – Obecní 
živnostenský úřad
Nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice
Jeřábková Zdeňka (vedoucí odboru),  
Tel: 386 802 701
E-mail: JerabkovaZ@c-budejovice.cz

KONTAKTY ÚŘADŮ A ORGANIZACÍ
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• Obecní živnostenský úřad Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov - Obecní živnos-
tenský úřad
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Tel: 380 766 900, 380 766 902, 380 766 909
E-mail: Bozena.Kaliskova@mu.ckrumlov.cz, 
www.mu.ckrumlov.cz

• Obecní živnostenský úřad Prachatice
Městský úřad Prachatice
Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
Ilja Pinter (vedoucí úřadu), Tel: 388 607 381

• Odbor ochrany životního prostředí obce s 
rozšířenou působností České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České 
Budějovice
Němcová Zdeňka (vedoucí oddělení ochrana 
přírody a krajiny), Tel: 386 801 105
E-mail: NemcovaZ@c-budejovice.cz

• Odbor životního prostředí a zemědělství obce 
s rozšířenou působností Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 1
Fořtová Vendula, Dis.(ochrana přírody a krajiny), 
Tel: 380 766 558
E-mail: vendula.fortova@mu.ckrumlov.cz,  
www.mu.ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz

• Odbor životního prostředí obce s rozšířenou 
působností Prachatice
Městský úřad Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
MVDr. Marie Peřinková (vedoucí odboru),  
Tel. 388 607 218
E-mail: Marie.Perinkova@mupt.cz

• Orgán ochrany ZPF pověřeného obecního 
úřadu České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České 
Budějovice
Votrubová Marie (vedoucí oddělení ochrany lesa 
a ZPF), Tel: 386 801 118
E-mail: VotrubovaM@c-budejovice.cz

• Orgán ochrany ZPF pověřeného obecního 
úřadu Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 1
Pyšíková Renata, Tel: 380 766 554
E-mail: renata.pysikova@mu.ckrumlov.cz

• Orgán ochrany ZPF pověřeného obecního 
úřadu Prachatice
Městský úřad Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
Mgr. Randáková Lenka, Tel. 388 607 532
E-mail: Lenka.Randakova@mupt.cz

• OVEKO a.s.
Brno, Palackého 1-3, PO BOX 119, 612 00 Brno
Tel: 541 243 481, mobil: 606 641 349
E-mail: oveko@atlas.cz, http://oveko.schok.cz

• Planta Naturalis
Markvartice u Sobotky, 507 42 Markvartice
Tel/Fax: 493 577 159

• Povodí Vltavy – závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 683 111
www.plantanaturalis.com

• Pozemkový fond ČR územní pracoviště České 
Budějovice
Rudolfovská 80 (6. patro), 371 13 České Budě-
jovice
Tel: 387 693 111
www.pfcr.cz

• Pozemkový fond ČR územní pracoviště Český 
Krumlov
Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov
Tel:380 709 311

• Pozemkový fond ČR územní pracoviště Pra-
chatice
Vodňanská 375, Prachatice 383 01
Tel: 388 314 310

• Služby města Český Krumlov s.r.o.
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov 1
Tel: 380 711 285

• Správa CHKO Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
Tel: 380 301 031
E-mail: blanles@schkocr.cz, www.blanskyles.
ochranaprirody.cz
Ing. arch. Kamila Žifčáková, Tel: 380 301 036, 
E-mail: kamila.zifcakova@schkocr.cz
Ing. Tomáš Vosátka, Tel: 380 301 035,  
E-mail: tomas.vosatka@schkocr.cz

• Státní fond životního prostředí ČR
Krajské pracoviště – informační středisko
Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Tel: 386 351 995
www.sfzp.cz

• Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
infolinka 222 871 871
Regionální odbor SZIF České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Tel: 387 693 321
E-mail: info@szif.cz, www.szif.cz
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• Stavební úřad České Budějovice - Magistrát 
města České Budějovice
Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
Michal Kolář, Tel: 386 804 021, E-mail: kolar-
mi@c-budejovice.cz: pro Boršov nad Vltavou 
(Jamné, Poříčí, Zahorčice), Vrábče (Slavče, 
Koroseky, Krochov)
Pavla Zachová, Tel: 386 804 030, E-mail: zacho-
vap@c-budejovice.cz: pro Jankov (Holašovice), 
Záboří (Lipanovice, Dobčice), Čakov (Čakovec, 
Holubovská Bašta), Kvítkovice, Habří

• Stavební úřad Český Krumlov – Městský úřad 
Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Ing. Johana Hanušová, Tel: 380 766 800,  
E-mail: johana.hanusova@mu.ckrumlov.cz
Chvalšiny (Borová, Červený Dvůr, Hejdov), Kájov 
(Kladné, Kladenské Rovné, Křenov, Lazec, Mezi-
potočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice), 
Český Krumlov (Domoradice, Horní Brána, Lat-
rán, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Nové 
Spolí, Plešivec, Slupenec, vnitřní Město, Vyšný), 
Přísečná, Srnín, Zlatá Koruna (Plešovice, Rájov)
www.mu.ckrumlov.cz

• Stavební úřad Křemže – Obecní úřad Křemže
Náměstí 35, 381 03 Křemže
Václav Bürger, Tel: 380 741 192,  
Email: stav.urad@kremze.terms.cz
Brloh (Jaronín, Janské Údolí, Rojšín, Kovářov, 
Rychtářov, Sedm Chalup), Kuklov, Holubov (Tří-
sov, Krasetín), Křemže (Chlum, Mříč, Chlumeček, 
Chmelná, Stupná, Loučej, Lhotka, Vinná), Nová 
Ves, Podluží
www.kremze.cz

• Stavební úřad Prachatice – Městský úřad 
Prachatice
Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice,  
Tel: 388 607 552, 388 607 551
Bc. Antonín Jurčo, Tel: 388 607 555,  
E-mail: antonin.jurco@mupt.cz
Lhenice (Dolní Chrášťany, Horní Chrášťany, 
Hoříkovice, Hrbov, Třebanice, Třešňový Újezdec, 
Vadkov, Vodice)
E-mail: mesto.vyst@mupt.cz,  
http://mesto.prachatice.cz

• Středisko pro efektivní využívání energie 
- regionální pobočka
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Tel: 386 350 443
E-mail: cesbud@svn.cz, www.svn.cz

• Svaz ekologických poradců EPOS
Náměšť nad Oslavou, 675 71 V. Nezvala 977
Tel: 602 710 437
E-mail: epos-ez@quick.cz, www. epos.ecn.cz

• Svaz chovatelů koz a ovcí
pracoviště Praha, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Tel: 284 680 019
E-mail: pkkoz@volny.cz, www.schok.cz

• Svaz PRO-Bio
PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Tel / fax: 583 214 586; 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

• Technické služby TS Kaplice s.r.o.
Bělidlo 180, 382 41 Kaplice
Tel: 380 311 085

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský
Hroznová 2, 656 06 Brno
Tel. ústředna: 543 548 111

• Ústav zemědělských a potravinářských infor-
mací
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Tel: 227 010 111
E-mail: uzpi@uzpi.cz, www.uzpi.cz
poradce pro Jihočeský kraj: Ing. Jan Kopáček, 
Tábor, Tel: 605 228 965, kopacek@uzpi.cz
problematika zemědělských dotací: Ing. Jitka 
Tvrzníková, Tel: 485 246 398, tvrznikova@uzpi.cz

• Vodoprávní úřad České Budějovice – Magis-
trát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství
Nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice
Ing. Jaroslava Snížková (vedoucí oddělení),  
Tel: 386 801 110,
E-mail: SnizkovaJ@c-budejovice.cz

• Vodoprávní úřad Český Krumlov – Městský 
úřad Český Krumlov
Odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Michaela Mikešová, Tel: 380 766 560
E-mail: michaela.mikesova@mu.ckrumlov.cz

• Vodoprávní úřad Prachatice – Městský úřad 
Prachatice
Odbor životního prostředí
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
Jaroslav Lafata (vedoucí oddělení),  
Tel.: 388 607 215
E-mail: Jaroslav.Lafata@mupt.cz

• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 
Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Hořice
Tel: 493 692 821
E-mail: vsuohl@vsuo.cz, www.vsuo.cz
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• Výzkumný ústav lesního hospodaření – pora-
denství
Jíloviště-Strnady 136, 156 04 Praha 5 – Zbraslav
Tel: 257 892 222
E-mail: admin@vulhm.cz, www.vulhm.cz

• Výzkumný ústav okrasného zahradnictví
Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Tel: 296 528 111
E-mail: vukoz@vukoz.cz, www.vukoz.cz

• Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe 
České Budějovice
Rudolfovská 493/80, 370 78 České Budějovice
Tel: 387 411 915, 387 411 257
E-mail: za_ceske_budejovice@mze.cz

• Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe 
Prachatice
Družstevní 91, 383 12 Prachatice
Tel: 388 316 334, 388 316 331
E-mail: za_prachatice@mze.cz

• Zemědělská vodohospodářská správa České 
Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
E-mail: ceskebudejovice@zvhs.cz
Ing. Miroslav Čihák (vedoucí pracoviště),  
Tel: 387 693 510
E-mail: cihak@zvhs.cz

• Zemědělská vodohospodářská správa Český 
Krumlov
Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov
E-mail: ceskykrumlov@zvhs.cz
Ing. Rudolf Vokřál (vedoucí pracoviště),  
Tel: 380 711 772
E-mail: vokral@zvhs.cz

LEGISLATIVA

Druh Číslo Název Platnost
Důležité 
novely

Zákon ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny VZPP*)

Zákon ČNR 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí VZPP

Zákon ČNR 565/1990 Sb. o místních poplatcích VZPP

Zákon ČNR 586/1992 Sb o daních z příjmů VZPP

Zákon ČNR 589/1992 Sb. o pojištění na sociální zabezpečení a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti

VZPP

Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojiš-
tění

VZPP

Zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích  
a o změně a doplnění některých souvise-
jících zákonů

VZPP

Zákon 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy

VZPP

Zákon 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hos-
podářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon)

VZPP

Zákon 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních lát-
kách, pomocných rostlinných příprav-
cích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd (zákon  
o hnojivech)

VZPP
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Zákon 16/1993 Sb. o dani silniční VZPP

Zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon)

VZPP

Zákon 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a o změně některých 
zákonů (zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů)

VZPP

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů

VZPP

Zákon 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých 
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

VZPP

Zákon 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě  
a jinému zemědělskému majetku

VZPP

Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty VZPP

Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a o změně 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích

VZPP

Zákon 252/1997 Sb. o zemědělství VZPP

Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon)

VZPP

Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích)

VZPP

Zákon 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon)

VZPP

Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník VZPP

Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti VZPP

Zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon)

VZPP

Zákon 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)

VZPP Od 
1.1.2007 
platí nový 
stavební 
zákon č. 
183/2006 
Sb.

Zákon 500/2004 Sb. Správní řád VZPP

Zákon 513/1991 Sb. obchodní zákoník VZPP

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví VZPP

Zákon 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky VZPP

Zákon 65/1965 Sb. Zákoník práce VZPP

Zákon 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby

VZPP



61

Zákon 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a 
lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 
Sb., o Pozemkovém fondu České republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
dani darovací a dani z převodu nemovi-
tostí, ve znění pozdějších předpisů

VZPP

Vyhláška 
MŽP

293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových

VZPP

Vyhláška 
MŽP

360/2000 Sb. o stanovení způsobu výpočtu výše 
náhrady škody způsobené vybraný-
mi zvláště chráněnými živočichy na 
vymezených domestikovaných zvířatech, 
psech sloužících k jejich hlídání, rybách, 
včelstvech, včelařském zařízení, neskli-
zených polních plodinách a na lesních 
porostech

VZPP

Vyhláška 
MŽP 

381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů, se-
znam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (katalog odpadů)

VZPP

Vyhláška 
MŽP 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady VZPP

Vyhláška 
MŽP 

395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb.

VZPP

Vyhláška Mze 134/2001 Sb. o označování a evidenci skotu, ovcí  
a koz

VZPP

Vyhláška Mze 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby 
pro zemědělství

VZPP

Vyhláška Mze 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv VZPP

Vyhláška Mze 287/1999 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné 
produkty

VZPP

Vyhláška Mze 332/1997 Sb. kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), 
i) a j) zákona 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, 
pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, 
zpracované ovoce a zpracovanou zele-
ninu, suché skořápkové plody, houby, 
brambory a výrobky z nich

VZPP

Vyhláška Mze 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 
sestavení a o údajích pro vodní bilanci

Vyhláška Mze 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasu a vyjádření vodoprávního 
úřadu
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Vyhláška Mze 470/2001 Sb. kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění čin-
ností souvisejících se správou vodních 
toků

VZPP

Vyhláška Mze 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly

Vyhláška MZ 347/2002 Sb. o hygienických požadavcích na prodej 
potravin a rozsah vybavení prodejny 
podle sortimentu prodávaných potravin

Vyhláška 
MMR 

132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona

VZPP

Vyhláška 
MMR 

137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu

VZPP

Vyhláška MK 
ČSR 

197/1989 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti 
Blanský les

Vyhláška 136/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti označo-
vání zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených pleme-
nářským zákonem

VZPP

Vyhláška 16/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o ekologickém zemědělství

Vyhláška 173/2004 Sb. o způsobu a rozsahu vyžadování údajů 
Výzkumným ústavem zemědělské eko-
nomiky

Vyhláška 194/2004 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně
upravených těl jatečných zvířat a pod-
mínkách vydávání osvědčení o odbor-
né způsobilosti fyzických osob k této 
činnosti

VZPP

Vyhláška 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provoz-
ní a osobní hygienu při výrobě potravin  
a jejich uvádění do oběhu s výjimkou 
prodeje, kromě potravin živočišného 
původu

Vyhláška 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plá-
nu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, 
jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků

VZPP

Vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní 
díla

VZPP

Směrnice 
Rady 
Evropských 
společenství

79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků

Směrnice 
Rady 
Evropských 
společenství

92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin
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Směrnice 
MŽP 

3/2006 pro poskytování finančních prostředků
v rámci Programu péče o krajinu v roce 
2006

Nařízení 
vlády 

103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o po-
užívání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění proti- 
erozních opatření v těchto oblastech

VZPP

Nařízení 
vlády 

132/2005 Sb. kterým se stanoví národní seznam evrop-
sky významných lokalit

VZPP

Nařízení 
vlády 

196/2005 Sb. o stanovení některých podmínek prová-
dění prémiových práv na chov krav bez 
tržní produkce mléka, popřípadě na chov 
bahnic

Nařízení 
vlády 

241/2004 Sb o podmínkách provádění pomoci méně 
příznivým oblastem a oblastem s ekolo-
gickými omezeními

VZPP Poslední 
novela 
510/2005 
Sb.

Nařízení 
vlády 

308/2004 Sb. o podmínkách provádění opatření na 
podporu rozvoje mimoprodukčních funk-
cí zemědělství spočívajících v ochraně 
složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření)

VZPP

Nařízení 
vlády 

61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení 
vlády 

69/2005 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování 
dotace v souvislosti s předčasným ukon-
čením provozování zemědělské činnosti 
zemědělského podnikatele

VZPP

Nařízení 
Rady (EHS) 

2092/1991  o ekologickém zemědělství a k němu se 
vztahujícímu označování zemědělských 
produktů a potravin

Nařízení 
Evropského 
parlamentu  
a Rady (ES)

1774/2002 kterým se stanoví hygienická pravi-
dla týkající se vedlejších živočišných 
produktů, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě

ČSN EN 12255 - 1-16 Čistírny odpadních vod

ČSN EN 12566-1,3 Malé čistírny odpadních vod do 50 EO 
– prefabrikované septiky

ČSN 756190 Stavby pro hospodářská zvířata, faremní 
stokové sítě a kanalizační přípojky, skla-
dování hnojiv a odpadních vod

ČSN 756402 Čistírny odpadních vod do 500 Ekviva-
lentních obyvatel

ČSN 75 6081 Žumpy

VZPP*) – ve znění pozdějších předpisů
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AEO – agroenvironmentální opatření
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Cross-Compliance – křížová shoda, soulad: 
souhrn zákonných požadavků na hospodaření 
a dobrých zemědělských a environmentálních 
podmínek (GAEC)
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
ČMSCH – Českomoravská společnost chova-
telů
ČOV – čistírna odpadních vod
ČSN – Česká státní norma
DPH – daň z přidané hodnoty
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (European Agricultural Fund for Rural 
Developement
EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí (En-
vironmental Impact Assessment)
EPOS – Spolek poradců v ekologickém země-
dělství ČR
ES – Evropské společenství
EZ – ekologické zemědělství
GAEC – Dobré zemědělské a environmentální 
podmínky (Good Agricultural and Environmen-
tal Conditions)
HRDP – Horizontální plán rozvoje venkova 
(Horizontál Rural Development Plan)
CHKO – chráněná krajinná oblast
IČ – identifikační číslo
KEZ – Kontrola ekologického zemědělství
KIS JK– krajské informační středisko Jihočes-
kého kraje
KÚ-JK – Krajský úřad Jihočeského kraje
LEADER ČR – program Evropské unie realizo-
vaný v členských zemích v období 2000-2006, 
do značné míry korespondují s naším Progra-
mem obnovy venkova
LFA – méně příznivé oblasti a oblasti s ekolo-
gickým omezením (Less Favoured Areas)
LPIS – systém pro vedení a aktualizaci evidence 
půdy dle uživatelských vztahů (Land Parcel 
Identification systém)
MAS – místní akční skupina
MěÚ – městský úřad
MFi – Ministerstvo financí ČR
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

MZe – Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NATURA 2000 – soustava chráněných území 
evropského významu (ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality) 
NAZV – Národní agentura pro zemědělský 
výzkum
OOP – orgán ochrany přírody
OP RVMZ – Operační program Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství
OÚ – obecní úřad
PF ČR – Pozemkový fond ČR
PPK – Program péče o krajinu
SAPS – jednotná dotace na plochu zemědělské 
půdy (Single Area Payment Scheme) 
SPS – přímá platba na podnik (Single Payment 
Scheme)
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
Top Up – doplňková platba ,dorovnání platby na 
úroveň 65% plateb ve starých zemí EU
TTP – trvalý travní porost
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský
ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských 
informací
VDJ – velká dobytčí jednotka
ZA-PÚ – Zemědělská agentura a pozemkový 
úřad MZe
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZSZP – Zásady správné zemědělské praxe
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa



Jsme nezisková organizace, která byla založe-
na v roce 2004 studenty a absolventy Biologické 
a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Jsme sesterskou or-
ganizací slovenského DAPHNE SR – Inšitútu 
aplikovanej ekológie. Naši činnost stavíme na 
odborných znalostech ekologie – snažíme se 
přenášet do praxe potenciál znalostí, dat a me-
tod výzkumu, který nabízí vegetační ekologie, 
krajinná ekologie a příbuzné vědy. Pokouší-
me se tak stát prostředníkem mezi akademickou sférou, orgány státní správy a samosprávy, 
a koncovým uživatelem – obyvateli krajiny. Rádi bychom tím podpořili šetrné působení člověka 
na přírodu, které by respektovalo ekologické zákonitosti.

CO JE TO DAPHNE ČR – INSTITUT APLIKOVANÉ EKOLOGIE?

V RÁMCI NAŠÍ ČINNOSTI SE ZAMĚŘUJEME SE NA TYTO OBLASTI APLIKACE:
• APLIKOVANÝ TERÉNNÍ VÝZKUM V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY

• ODBORNÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA ZKUŠENOSTI S AGROENVIRONMENTÁLNÍMI PROGRAMY

• VYPRACOVÁNÍ METODIK MONITORINGU STAVU PŘÍRODNÍCH BIOTOPŮ PRO ÚČELY SOUSTAVY NATURA 2000

• HODNOCENÍ ÚČINNOSTI AGROENVIRONMENTÁLNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY

• OSVĚTOVÉ AKTIVITY (POŘÁDÁNÍ VÝSTAV, BESED A PROMÍTÁNÍ FILMŮ S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU)

• ČINNOST V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH NAPŘ. PRO ENVIRONMENTÁLNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE V ZEMĚDĚLSTVÍ 
NEBO PRO ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ V ÚZEMÍCH SOUSTAVY NATURA 2000

V současné době v DAPHNE ČR pracuje 11 odborných zaměstnanců a pomáhá nám rozsáhlá 
skupina externích spolupracovníků. Během realizace mnoha různých projektů jsme získali zku-
šenosti v oblasti propojování zájmů ochrany přírody a hospodaření v krajině. Tyto zkušenosti 
chceme vhodně využívat a současným rozvíjením výzkumných a osvětových aktivit tak přispívat 
k udržení hodnot životního prostředí.



Kontakt:

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
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