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I I  

N á v r h  

VYHLÁŠKA 
 

ze dne ……..2016  
 

o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 

   
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy 

§ 1 
 

Stanovení preventivních hodnot a indikačních hodnot 
 

     Preventivní hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Indikační hodnoty jsou 
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

§ 2 
 

Postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek 
v zemědělské půdě 

 
(1) Zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí 

pomocí postupů a analýz stanovených v příloze č. 3. Postup odběru vzorků určených ke 
zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě je stanoven v 
příloze č. 4. 

 
     (2) Hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí 
porovnáním zjištěných obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě podle 
odstavce 1 s preventivními a indikačními hodnotami.  
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu 

 
§ 3 

 
      Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, se mění takto: 
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§ 2 včetně přílohy č. 1 a 2 vyhlášky se zrušuje. 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 
 

§ 4 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.      
 

 

Ministr:
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

Preventivní hodnoty 
 

Tabulka č. 1 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě zjištěné extrakcí lučavkou 
královskou (mg.kg-1 sušiny)  
 

Kategorie půd 
Preventivní hodnota1)  

As Be Cd Co Cr Cu Hg2) Ni Pb V Zn 

Běžné půdy 3) 20 2.0 0.5 30 90 60 0,3 50 60 130 120 

Lehké půdy 4) 15 1.5 0.4 20 55 45 0,3 45 55 120 105 

Vysvětlivky k tabulce:   

1) Hodnoty se netýkají půd geogenně anomálních.  
2) Celkový obsah. 
 3)   Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité a jílovité půdy, které zaujímají převážnou část zemědělsky 

využívaných půd. Jedná se o půdy s normální variabilitou prvků, s normálním půdním vývojem v různých 
geomorfologických podmínkách, v tomto pojetí včetně půd na karbonátových horninách. 

4)  Lehké půdy: půdy vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky.Při 
vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 %. 
Tyto půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou.          

Tabulka č. 2 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových látek v zemědělské půdě (mg.kg-1 sušiny) 

Látka Preventivní hodnota  
Polycyklické aromatické uhlovodíky 
Σ PAU1)  1,0 
Chlorované uhlovodíky 
Σ PCB 2) 0,02 
Σ DDT3)   0,075 
HCB4) 0,02 
HCH (Σ α+β+γ) 0,01 
PCDD/F4) 1,05) 
Nepolární uhlovodíky 
Uhlovodíky C 10 – C 404)  100 

Vysvětlivky k tabulce:  
 
1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 
naftalen, pyren) 

 2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 
 3) Σ DDT, DDE, DDD (o´,p´-  a p´,p´-  izomerů) 
 4) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)  
 5) (ng.kg-1)  
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

Indikační hodnoty 

Tabulka č. 1  

Indikační hodnoty, při jejichž překročení může být ohrožena zdravotní nezávadnost potravin nebo 
krmiv (mg.kg-1 sušiny) 

Rizikový prvek Půdní druh pH /CaCl2
 

Indikační hodnota 
extrakce lučavkou 

královskou 
extrakce 
NH4NO3

As - - - 1,0 
 - < 5,0 1,0 - 

Cd 

- 5-6,5 1,5 - 
Středně těžké1) 

půdy  
> 6,5 2,0 0,1 

lehké půdy2) > 6,5 2,0 0,04 

Ni 

- < 5,0 90 - 
- 5,0-6,5 150 - 
- > 6,5 200 - 
- - - 1,0 

Pb - - 300 1,5 
  Hg3) - - 1,5  

Vysvětlivky k tabulce: 

1) Středně těžké půdy: půdy písčitohlinité a hlinité, které obsahují od 20 % do 45% frakce jemných částic o 
velikosti do 0,01 mm. 
2) Lehké půdy: půdy vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. Při 
vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 %. Tyto 
půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou.        
3)Celkový obsah   

Za překročení indikační hodnoty obsahu rizikového prvku v zemědělské půdě se považuje překročení obou ze 
stanovení - pokud jsou pro ně indikační hodnoty stanoveny, tj. a) extrakce lučavkou královskou, b) extrakce 
NH4NO3, přičemž pro vyhodnocení je nutno chemické analýzy obsahu prvku provést nejprve lučavkou 
královskou a při překročení indikační hodnoty pak NH4NO3.  

Tabulka č. 2	

Indikační hodnoty, při jejichž překročení může být podezření z ohrožení růstu rostlin  a  produkční 
funkce půdy (mg.kg-1sušiny) 

Rizikový prvek pH /CaCl2
  

Indikační hodnota 

extrakce lučavkou 
královskou 

 extrakce 
NH4NO3

Zn 
- 400 - 
- - 20 

Ni 

< 5,0 90 - 
5,0-6,5 150 - 
> 6,5 200 - 

- - 1,0 

Cu 
< 5,0 150 - 

5,0-6,5 200 - 
> 6,5 300 - 
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- - 1,0 
 

Tabulka č. 3    
 
Indikační hodnoty rizikových prvků,  při jejichž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat 
(mg.kg-1 sušiny) 

  Rizikový prvek Indikační hodnota (extrakce lučavkou královskou)

As 40 
Cd 20 

Pb 400 

Hg1) 20 

Vysvětlivka k tabulce: 
 
1) Celkový obsah 

 
Tabulka č. 4 
 
Indikační hodnoty rizikových látek, při jejichž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat 
(mg.kg-1 sušiny) 

  Riziková látka Indikační hodnota 

Benzo(a) pyren  0,5 

Σ PAU 1)  30,0 

Σ PCB 2) 1,5 

Σ DDT 3)  8,0 

HCB  1 

HCH (Σ α+β+γ) 1 

PCDD/F 4) 100,05)  

Vysvětlivky k tabulce: 
 
1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 
naftalen, pyren) 

2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 
3) Σ DDT, DDE, DDD (o´,p´-  a p´,p´-  izomerů) 
4) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)   
5) (ng.kg-1)  
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

Postupy a analýzy zjišťování rizikových prvků a rizikových látek 
 

Vysvětlivky k tabulce: 
 
1) ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
2) NRL – Národní referenční laboratoř 
3) Jiří Zbíral a kol. Jednotné pracovní postupy - Analýza půd II. 3. vydání, rozšířené a přepracované. ÚKZÚZ: Brno, 2011;  
(kapitoly:3.2.1; 3.3.1;3.3.2;3.3.6;3.3.7;3.3.11;3.4.1;3.5.1;3.5.2;4.1;4.2;4.3;4.4;4.8) 

Předmět, účel, ukazatel Norma 
Kvalita půdy – Předúprava vzorků lyofilizací 
pro následnou analýzu, (11/07) 

ČSN EN ISO 16720 

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-
chemické rozbory, (7/11) 

ČSN ISO 11464 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro 
úpravu vzorků, (3/13) 

ČSN EN 16179 

Charakterizace odpadů - Vyluhování – 
Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a 
pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí 
menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti 
částic, nebo s ním), (8/03) 

ČSN EN 12457-2  

Kvalita půdy – Stanovení pH, (8/2011) ČSN ISO 10390 
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou 
chromatografií s detekcí hmotnostní 
spektrometrií (GC-MS) a plynovou 
chromatografií s detektorem elektronového 
záchytu (GC-ECD), (3/13) 

ČSN EN 16167 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
pH (4/13) 

ČSN EN 15933 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad 
frakcí prvků rozpustných v lučavce 
královské, (2/13) 

ČSN EN 16174 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
dioxinů a furanů, a polychlorovaných 
bifenylů podobných dioxinům plynovou 
chromatografií s hmotnostní spektrometrií s 
vysokým rozlišením (HR GC-MS), (9/12) 

ČSN P CEN/TS 16190 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 
prvků ve výluzích lučavkou královskou a 
kyselinou dusičnou - Metoda plamenové 
atomové absorpční spektrometrie (FAAS), 
(9/12) 

ČSN P CEN/TS 16188 

Analýza půd II – ÚKZÚZ1) – NRL2) JPP (2011)3) 
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu 
uhlovodíků C10 až C40 plynovou 
chromatografií 

ČSN EN 14039 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

 
Postup odběru vzorků 

 
1. Plán odběru vzorků 
 
Před odběrem vzorků musí být sestaven plán odběru vzorků, který obsahuje 

a) účel odběru vzorků, 
b) vzorkovací schéma (pravidelná síť, vzorkování s úsudkem), zákres do mapy/plánu, 
c) typ odběrového zařízení a technika vzorkování, 
d) hloubku odběru, 
e) hmotnost směsného vzorku, 
f) počet individuálních odběrů na jeden směsný vzorek, 
g) čas, popřípadě periodu vzorkování, 
h) úpravu a balení vzorků (oddělení kontrolního vzorku), 
i) popis, přepravu a uložení vzorků, 
j) rozsah požadovaných analýz a 
k) dokumentaci (protokolární záznam o odběru), 
l) popis průběhu odběru vzorků. 

 
 

2. Stanovení počtu vzorků 
 
Vzorky se odebírají jako porušené, směsné vzorky. Minimální počty směsných vzorků na 
plochu jsou stanoveny v tabulce č. 1. Skutečný počet vzorků je stanoven tak, aby byla 
zajištěna reprezentativnost výsledků s ohledem na předpokládanou míru rizika, úroveň a 
variabilitu kontaminace a způsob vyhodnocení výsledků.  
 
Tabulka č. 1 
 
Stanovení minimálního počtu odebíraných směsných vzorků v závislosti na velikost šetřené 
plochy 

Velikost šetřené plochy (ha) Počet směsných vzorků 
≤ 0,0500 31)

0,0501 – 1,0000 41) 
1,0001 – 10,0000 6 
10,0000 - 30,0000 6 + 1 vzorek na každé 2 ha nad 10 ha 

> 30,0000 Individuální plán vzorkování 
Vysvětlivka k tabulce: 
 
1) Včetně odběru jednoho nebo více referenčních vzorků odebraných mimo plochu dotčenou odběrem 

směsných vzorků, pokud budou nezbytné ke zjištění původce znečištění nebo zachycení stavu pozadí. 
 

3. Počet odběrů, odběrové zařízení a povinné údaje u směsných vzorků 
 

Jeden směsný vzorek se skládá minimálně z 5 odběrů. Jako odběrového zařízení může být 
použito sondovací tyče, půdního vrtáku nebo lopatky. Při odběru se postihne rovnoměrně celý 
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odebíraný půdní horizont. Použité odběrové zařízení nesmí způsobit druhotnou kontaminaci 
vzorku. 
Odebraný směsný vzorek musí být doložen těmito údaji  
 

a) pořadové číslo vzorku, lokalizace odběru (katastrální území, parcelní číslo pozemku, 
souřadnice odběrového místa v souřadnicovém systému S-JTSK), 

b) klimatické a půdní charakteristiky odběrového místa vyjádřené bonitovanou půdně 
ekologickou jednotkou,  

c) reliéf terénu,  
d) stav počasí v době odběru vzorku, 
e) výměra vyšetřované plochy v hektarech,  
f) datum odběru a jména osob provádějící odběr,  
g) datum předání vzorku do laboratoře, podpisy předávající a přebírající osoby,  
h) mapový zákres vyšetřované plochy a odběrového místa na podkladu pozemkové mapy. 
 
4. Hloubka odběru směsných vzorků  
 
Hloubka odběru směsných vzorků v závislosti na druhu pozemku je stanovena v tabulce č. 2 
 
Tabulka č. 2 
 
 Hloubka odběru vzorků půd v závislosti na druhu pozemku 

Druh pozemku Hloubka odběru 
Orná půda na hloubku ornice, nejhlouběji však do 

hloubky 30 cm 
Zahrady, ovocné sady a vinice 0 - 30 cm 
Trvalé travní porosty 0 - 15 cm (drnová vrstva půdy se odstraní) 
Chmelnice 0 - 40 cm (vrchní deseticentimetrová vrstva 

půdy se odstraní) 
 
5. Hmotnost směsného vzorku 

 
Jeden směsný vzorek musí mít hmotnost minimálně 0,5 kg. 

 
6. Uskladnění směsných vzorků 
 
Pokud jsou odebírány vzorky pouze ke stanovení rizikových prvků, ukládají se do papírových 
nebo PE sáčků. Pro stanovení rizikových látek se ukládají do čisté skleněné nádoby s těsnícím 
uzávěrem. Tyto vzorky se přepravují a skladují chlazené při teplotě 4oC.  
 
7. Příprava směsných vzorků k analýzám 
 
Po odstranění skeletu jsou vzorky vysušeny na vzduchu, je provedeno jejich rozmělnění, 
homogenizace a prosátí na 2 mm sítě. Tento postup neplatí pro stanovení organických látek. 
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III 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

1. Důvod předložení 

 Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o stanovení podrobností 
ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, na základě nového zmocnění 
uvedeného v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, které bylo vloženo do zákona novelou zákona (zákon č. 41/2015 Sb.).  
 
 Předmětem této vyhlášky je stanovení preventivních hodnot obsahů rizikových prvků a 
rizikových látek a stanovení indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek 
v zemědělské půdě a jejich vztahu k požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin nebo 
krmiv, k přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu se zemědělskou půdou a 
k produkční funkci zemědělské půdy. 

  Dosavadní právní úprava daná vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobností  ochrany zemědělské půdy, neodpovídá současným znalostem vědy v oblasti 
posuzování kvality a degradace půdy. Kritéria pro posouzení kontaminace půd jsou zastaralá. 
Hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdách obsažené v dosavadní právní 
úpravě nestanoví správně mezní úroveň kontaminace půdy, která ještě nepředstavuje riziko 
ohrožení zdraví nebo života lidí a existenci živých organismů. Neposkytují proto správná 
kritéria pro výkon státní správy v souvislosti s ochranou životního prostředí.    

  K významným rizikům kontaminace zemědělských půd dle studie1) zpracované pro 
Ministerstvo životního prostředí patří především zvýšená zátěž potravního řetězce, způsobená 
vstupem rizikových prvků a rizikových látek z půdy do rostlin transferovou cestou půda – 
rostlina (překročení limitních hodnot rizikových prvků a rizikových látek v rostlinné produkci 
pro krmivářské a potravinářské využití). V některých případech může překročení hodnot 
některých těchto prvků a látek vést k významné redukci růstu rostlin, významnému snížení 
výnosu zemědělských plodin. Nedostatečná ochrana povrchu půdy rostlinným pokryvem 
vyvolává na svažitějších pozemcích půdní erozi. Zvýšené obsahy těchto prvků a látek 
představují riziko přímého ohrožení zdraví, a to především osob, pohybujících se na 
zatíženém pozemku při zpracování půdy, kdy jsou tyto osoby vystaveny zvýšené prašnosti 
půdy a kdy dochází ke vstupu prvků a látek do organizmu cestou inhalační, dermální a orální. 
Toto riziko je aktuální především u As (což je karcinogen první kategorie) a perzistentních 
organických polutantů, s prokázanými toxickými vlastnostmi.  

  V dosavadní právní úpravě jsou rizikové látky rozděleny do dvou skupin: potenciálně 
rizikové prvky a perzistentní organické polutanty (POPs). Jsou stanoveny limitní obsahy 
dvanácti potenciálně rizikových prvků s rozdělením dle zrnitostního složení půd (půdy lehké a 
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půdy ostatní). Seznam POPs vychází z tzv. Holandského seznamu, některé limitní hodnoty 
zcela neodpovídají obsahu POPs v zemědělských půdách na území České republiky1) (jejich 
hodnoty jsou nastaveny nízko oproti skutečnému stavu v našich zemědělských půdách). Např. 
koncentrace DDT a metabolitů v našich zemědělských půdách (u sledovaných případů) je 
oproti nastaveným limitům ve vyhlášce v řádu desítek procent vyšší.  

2. Soulad se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 

Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně zemědělského půdního 
fondu vycházející z jeho zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 22 odst. 1 písm. b) a c) 
zákona. 

Podle tohoto zmocnění má prováděcí právní předpis stanovit preventivní hodnoty obsahů 
rizikových prvků a rizikových látek a indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a 
rizikových látek v zemědělské půdě a jejich vztah k požadavkům na zdravotní nezávadnost 
potravin nebo krmiv, k přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu se zemědělskou 
půdou a k produkční funkci zemědělské půdy. 

Vzhledem k tomu, že předložený návrh vyhlášky nejde svým obsahem nad rámec uvedeného 
zmocňovacího ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který je v souladu 
s ústavním pořádkem České republiky, je v souladu s tímto pořádkem i předložený návrh 
vyhlášky. 

3. Slučitelnost s předpisy Evropské unie a soulad s mezinárodními smlouvami 

Akty práva Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují.  Česká 
republika není vázána žádnou mezinárodní smlouvou, která by se vztahovala k předmětu 
úpravy této vyhlášky.   

4. Hospodářský a finanční dopad, dopad na podnikatelské prostředí, životní 
prostředí a sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopady na podnikatele ani sociální dopady. Dle 
závěrů hodnocení dopadů regulace vypracované k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb. (zákon č. 41/2015 Sb.) vyplývá, že na potřebu zajištění řádného výkonu státní 
správy v předmětné oblasti (vznik nových kompetencí České inspekce životního prostředí) 
bude uvolňováno každý rok 6,9 mil. Kč (úhrada nákladů na pracovní úvazek, včetně nákladů 
na rozbory vzorků půd). 

Nově nastavené limity mají pozitivní dopad na životní prostředí,  poskytují přesnější kritéria 
pro posuzování a řešení rizik vyplývajících z poškození půdy kontaminací. Představují 
významný krok k racionálnímu řešení ochrany kvality zemědělského půdního fondu, 
organismů vázaných na půdu. 

                                                            
1) Vácha R., Sáňka M.: Podklady pro kvalitativní ochranu půdy a vypracování návrhu vyhlášky o stanovení 

preventivních a indikačních hodnot rizikových látek v půdě, Praha 2009, str. 3 – 4. 
2) Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu byla 

připravována v době, kdy ještě nebyly známy statistické údaje skutečného obsahu POPs v českých 
zemědělských půdách. 
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5. Vztah k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předložený návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení mající dopad na oblast ochrany 
osobních údajů a soukromí.  

6. Zhodnocení korupčních rizik 

Předložený návrh vyhlášky nezakládá žádná korupční rizika. Navíc ani za současné právní 
úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika identifikována. 

7. Soulad se zákazem diskriminace 

Navrhovaná právní úprava svým obsahem nikterak nenarušuje zákaz diskriminace. 

Zvláštní část 
 
Část první 
 
K § 1 
Stanovují se preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě, tj. obsaženo 
v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce, a preventivní hodnoty rizikových látek v zemědělské 
půdě, tj. obsaženo v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce. V tabulce č. 1 přílohy č. 1 jsou 
definovány 2 hodnoty obsahu každého rizikového prvku v závislosti na půdním druhu, čímž 
je zohledněna mobilita prvků v půdě vázaná na chemické a mineralogické charakteristiky 
půdy (zejména pH, redox potenciál, kationtová výměnná kapacita, kvantita a kvalita 
organické hmoty, oxidů a jílových minerálů, stupeň provzdušnění půdy a mikrobiální 
aktivita). 
 
Stanovují se indikační hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské 
půdě v příloze č. 2 k vyhlášce.  Tabulka č. 1 je ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti potravin 
nebo krmiv, tabulka č. 2 ve vazbě na ohrožení růstu rostlin a produkční funkce zemědělské 
půdy, tabulka č. 3 a 4 ve vztahu k ohrožení zdraví lidí a zvířat.  

K § 2 
Pro objektivitu posuzování je nutné aplikovat jednotný postup. Proto je nutné při zjišťování 
obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě stanovit závazně analytické 
postupy pro toto zjišťování a též postupy pro odběr vzorků zemědělské půdy (vše v příloze č. 
3 k vyhlášce). Definování postupu odebírání půdních vzorků (příloha č. 4 k vyhlášce) je 
nezbytné z pohledu garance jednotného metodického přístupu v rámci zjišťování obsahů 
rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě. 

Stanoví se též závazný postup pro hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek 
v půdě, též pro objektivitu a potřebu jednotného postupu. Zjištěné obsahy rizikových prvků a 
rizikových látek v zemědělské půdě se porovnají s preventivními a indikačními hodnotami 
stanovenými  touto vyhláškou v příloze č. 1 a 2.  

Definování postupu odebírání půdních vzorků je nezbytné z pohledu garance jednotného 
metodického přístupu v rámci zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek 
v zemědělské půdě. 
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Část druhá 
 
K § 3 
V důsledku zavedení nové právní úpravy je třeba zrušit dosavadní právní úpravu, která je 
obsažena v dosud platné vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se stanovují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu.  
 
Část třetí 

K § 4 
Účinnost vyhlášky se stanoví ke dni 1. dubna 2016. Účinnost je takto stanovena z důvodů 
organizačního a personálního zajištění agendy v ochraně kvality zemědělské půdy Českou 
inspekcí životního prostředí. 
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IV 
 

 Úplné znění vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu s vyznačením navrhovaných změn 

 
 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 zákona České národní rady č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona České národní rady č. 
10/1993 Sb. (dále jen "zákon"):  
 

§ 1  
 

Kritéria rozhodná pro uložení změny kultury zemědělské půdy  
 

(k § 2 odst. 3 zákona)  
 
 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může uložit změnu kultury zemědělské 
půdy v případech, že obhospodařováním pozemku v dosavadní kultuře dochází k  
  
a) eroznímu ohrožení území na dotčeném pozemku i na okolních pozemcích,  
  
b) zhoršování čistoty a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích,  
  
c) ohrožení povrchových nebo podzemních zdrojů pitné vody, přírodních léčivých zdrojů a 
zdrojů přírodních minerálních vod stolních,1)  
  
d) porušování práv a povinností na úseku ochrany přírody a krajiny,2)  
  
e) poškozování okolních pozemků nebo příznivých fyzikálních, biologických a chemických 
vlastností půdy,  
  
f) ohrožení potravinového řetězce.  
  

§ 2  
 

Vymezení nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě  
 

(k § 3 odst. 1 a 3 zákona)  
 
 (1) Maximálně přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách podle způsobu 
analytického zjišťování jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.  
  
 (2) Hodnoty přípustného znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožujícími 
existenci živých organismů jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.  
  

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání 
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů  

 
(k § 5 zákona)  

 
§ 3  
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 (1) Z hlediska zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování 
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se vychází z  
  
a) uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových poměrů a 
sítě zemědělských účelových komunikací,  
  
b) řešení pozemkových úprav a vymezení současně zastavěného území obce,  
  
c) kultur (druhu pozemku) zemědělské půdy podle katastru nemovitostí 3) a její kvality podle 
zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek,  
  
d) existence nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby a rybníků s 
chovem ryb nebo vodní drůbeže,  
  
e) existence pozemků zemědělské půdy, na nichž jsou uskutečněny investice do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti, např. meliorační a závlahová zařízení.  
  
 (2) Podklady podle odstavce 1 jsou údaje tabulkových a grafických částí územně 
technických podkladů k ochraně zemědělského půdního fondu, údaje o pozemcích podle 
katastru nemovitostí, 3) znázornění bonitovaných půdně ekologických jednotek, do kterých 
jsou zemědělské pozemky zařazeny, a jejich účelová vyhodnocení do stupňů přednosti v 
ochraně a tříd ochrany, schválené návrhy pozemkových úprav,4) údaje o uskutečněných 
investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich grafické znázornění a údaje o 
hydrogeologických regionech.  
  
 (3) Údaje z podkladů uvedených v odstavci 2 vyhodnocují zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace v etapě průzkumů a rozborů a znázorňují v samostatném doplňujícím 
výkresu nebo v souhrnném problémovém výkresu.5) Grafickým podkladem doplňujícího 
výkresu jsou mapy měřítek použitých pro hlavní výkresy, které umožňují znázornění 
vyhodnocovaných údajů. Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle 
stupně a kategorie zpracovávané územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení a znázornění 
těchto údajů je podkladem pro zpracování návrhů prognózních úkolů, územních a 
hospodářských zásad a programů výstavby.  
  
 (4) Pořizovatel prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad a programů 
výstavby projedná 6) jejich návrh s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který bude 
příslušný k udělení souhlasu s návrhem připravované územně plánovací dokumentace 7) na 
základě textové, tabulkové a grafické části vyhodnocení údajů z podkladů podle odstavce 3. 
Ve svém vyjádření orgán ochrany zemědělského půdního fondu označí části území 
(pozemky), na kterých lze uvažovat s dalším urbanistickým rozvojem, z hlediska co možná 
nejmenších důsledků na zemědělský půdní fond. Zároveň vymezí, jak je třeba usměrnit 
budoucí řešení příslušné územně plánovací dokumentace, aby byly co nejméně dotčeny 
zemědělské pozemky s nejpříznivějšími fyzikálními, biologickými a chemickými vlastnostmi 
půdy, hydrologické poměry, síť zemědělských účelových komunikací, opatření navržená 
pozemkovými úpravami, významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability, 
uspořádání zemědělského půdního fondu v území a nevýrobní funkce zemědělské půdy jako 
složky životního prostředí.  
  
 (5) Jde-li o zpracování urbanistické studie nebo územního generelu, provádí 
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zpracovatel vyhodnocení a znázornění údajů z podkladů obdobně podle odstavce 3. 8)  
  

§ 4  
 
 (1) Zpracovatelé územně plánovací dokumentace již při zpracování konceptů řešení 
postupují 9) v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, územních a 
hospodářských zásad a programů výstavby (§ 3 odst. 4). Vyhodnocují přitom předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení výhledového rozvoje sídel a území na zemědělský půdní fond 
podle jednotlivých alternativ. Využívají k tomu výsledků vyhodnocení údajů z podkladů a 
jejich znázornění (§ 3 odst. 3).  
  
 (2) Podrobnosti o obsahu vyhodnocení podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3, 
která je součástí této vyhlášky.  
  
 (3) Jde-li o zpracování urbanistické studie nebo územního generelu, platí pro 
vyhodnocování důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a posuzování těchto 
územně plánovacích podkladů ustanovení předchozích odstavců obdobně s ohledem na 
zvláštní předpisy. 10)  
  

§ 5  
 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání 
návrhů na stanovení dobývacích prostorů  

 
(k § 6 zákona)  

 
 (1) Při zpracování návrhu na stanovení dobývacího prostoru, kterým má být dotčen 
zemědělský půdní fond, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k dobývání (těžbě) nerostů 
(dále jen "osoba oprávněná k těžbě nerostů"), v jejímž zájmu byl vydán předchozí souhlas ke 
stanovení dobývacího prostoru podle zvláštních předpisů,11) vyhodnocuje 12) předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. K tomu využívá podklady pro 
zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu uvedené v § 3 odst. 1 a 2 a dále přihlíží k 
povaze ložiska nerostů a způsobu jeho budoucího dobývání.  
  
 (2) Podrobnosti o obsahu vyhodnocení podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 4, 
která je součástí této vyhlášky.  
  
 (3) Vyhodnocení podle odstavce 1, předchozí souhlas ke stanovení dobývacího 
prostoru podle zvláštních předpisů 11) a grafické znázornění hranic bloků zásob nerostů podle 
výsledků geologického průzkumu je podkladem k podání žádosti o udělení souhlasu k návrhu 
na stanovení dobývacího prostoru. 13)  
  

§ 6  
 
Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace staveb 

potřebné k vydání územního rozhodnutí  
 
 (1) Při zpracování dokumentace staveb potřebné k vydání územního rozhodnutí,14) 
jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, investor vyhodnocuje důsledky navrhovaného 
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umístění připravovaných staveb na tento fond. Toto vyhodnocení tvoří přílohu k žádosti o 
udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.  
  
 (2) Podrobnosti o obsahu vyhodnocení podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 5, 
která je součástí této vyhlášky.  
  
 (3) Pokud má být připravovaná stavba umístěna mimo současně zastavěné území obce, 
investor navrhne technicky řešitelné územní alternativy jejího umístění s cílem nalézt řešení, 
které bude z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných 
obecných zájmů nejvýhodnější; vyhodnotí přitom důsledky jednotlivých územních alternativ 
na zemědělský půdní fond.  
  
 (4) Územní alternativy podle odstavce 3 se nenavrhují, je-li umístění stavby v souladu 
s  
  
a) řešením schválené územně plánovací dokumentace nebo schválených územně plánovacích 
podkladů, nebo  
  
b) návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah 
a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany zemědělského půdního fondu 
udělily souhlas, nebo  
  
c) podmínkami, které vymezily příslušné orgány ochrany zemědělského půdního fondu při 
udělování souhlasu k návrhu na stanovení dobývacího prostoru.  
  
 (5) Jde-li o stavby zemědělské prvovýroby, jejichž umístění je vymezeno vlastnickými 
vztahy k pozemku, nebo o výstavbu zemědělských účelových komunikací či uskutečňování 
investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti,15) u nichž je jednoznačnost umístění 
dána jejich technickým charakterem a účelem, se územní alternativy rovněž nenavrhují.  
  

§ 7  
 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů tras 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a 

jejich součástí  
 

(k § 7 zákona)  
 
 (1) Investor, který zajišťuje výstavbu nadzemních a podzemních vedení, pozemních 
komunikací, celostátních drah a vodních cest, při zpracování návrhů tras těchto staveb 16) 
vyhodnotí předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.  
  
 (2) Má-li být výstavbou podle odstavce 1 dotčen zemědělský půdní fond mimo 
současně zastavěné území obce, zpracovávají se návrhy tras těchto staveb v technicky 
řešitelných územních alternativách s cílem nalézt řešení, které bude z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější.  
  
 (3) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje v případech, že připravovaná výstavba  
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a) nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest 
a jejich součástí se má uskutečnit v trasách vymezených pro tento účel schválenou územně 
plánovací dokumentací nebo schválenými územně plánovacími podklady anebo jsou-li návrhy 
na jejich uskutečnění součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, potřebné pro 
vydání územního rozhodnutí, nebo  
  
b) řeší úpravu nivelety, šířky a parametrů oblouků dříve vybudovaných pozemních 
komunikací a celostátních drah.  
  
Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové 

činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu  
 

(k § 8 zákona)  
 

§ 8  
 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu  

 
 Má-li být připravovaným uskutečněním prací spojených s geologickým nebo 
hydrogeologickým průzkumem (dále jen "geologické práce") dotčen zemědělský půdní fond 
po dobu delší než jeden rok, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k této činnosti podle 
zvláštních předpisů 17) vyhodnocují při přípravě těchto prací jejich důsledky na tento fond.18) 
Toto vyhodnocení tvoří přílohu k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle § 9 zákona.  
  

§ 9  
 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování plánu otvírky, 
přípravy a dobývání  

 
 (1) Při zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání, kterým má být dotčen 
zemědělský půdní fond, osoba oprávněná k těžbě nerostů vyhodnocuje důsledky 
navrhovaného dobývání (těžby) nerostů 19) na tento fond.20) Toto vyhodnocení tvoří přílohu k 
žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.  
  
 (2) Podrobnosti o obsahu vyhodnocení podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 6, 
která je součástí této vyhlášky.  
  
 (3) Podle odstavců 1 a 2 postupují obdobně i právnické nebo fyzické osoby, kterým 
bylo dáno místně příslušným báňským úřadem oprávnění k těžbě nerostů, jde-li o dobývání 
nerostů na plochách (lokalitách), u kterých se návrh na stanovení dobývacího prostoru 
nezpracovává a dobývání se uskuteční na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních 
předpisů.21)  
  

§ 10  
 
Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zabezpečení skrývky kulturních 

vrstev půdy, jejího provádění a využití skrývaných zemin  
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 (1) Ten, v jehož zájmu má být vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle § 9 odst. 5 písm. f) zákona pro nezemědělské účely, zpracovává předběžnou 
bilanci skrývky kulturních vrstev půdy nalézajících se na dotčených pozemcích a návrh 
způsobů hospodárného využití těchto zemin. Zpracované dokumenty předkládá spolu se 
žádostí o udělení tohoto souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k 
přezkoumání a k dalšímu využití při stanovení podmínek nezbytných k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu.  
  
 (2) Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím vydaným podle 
zvláštních předpisů 22) ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, zabezpečí provedení skrývky kulturních vrstev půdy,23) jejich přemístění a 
rozprostření nebo uložení podle podmínek stanovených orgánem ochrany zemědělského 
půdního fondu ve vydaném souhlasu. Pokud budou skrývané kulturní vrstvy půdy ukládány 
na složištích (deponiích) do doby jejich použití pro účely rekultivace nebo přípravu ploch k 
ozelenění, zároveň zajistí jejich ochranu před znehodnocením a ztrátami, a řádné ošetřování, 
popřípadě se postará o účelné využívání povrchu těchto složišť pro zemědělskou výrobu. O 
činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, 
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol 
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.  
  
 (3) Jde-li o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, k němuž není třeba souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,24) pak se skrývka kulturních vrstev půdy na 
odnímaných plochách a jejich umístění 23) stanoví v územním a stavebním řízení.25)  
  
 (4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje, udělí-li orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu výjimku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona, při odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu  
  
a) pro účely zalesnění,  
  
b) z důvodů zařazení do ostatních ploch, pokud pozemky této půdy nelze zemědělsky 
obdělávat,  
  
c) v zájmu ochrany přírody a krajiny,  
  
d) pro ochranu archeologických nalezišť,  
  
e) pro zřizování pásem k zajištění hygienické ochrany zdrojů pitné vody I. stupně a užších 
ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních,  
  
f) pro zakládání územních systémů ekologické stability.  
  

§ 11  
 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro zabezpečení rekultivace půdy  
 
 (1) Podrobnosti o obsahu plánu rekultivace a způsobu zpracování jsou uvedeny v 
příloze č. 7, která je součástí této vyhlášky.  
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 (2) Ten, kdo má za povinnost provést rekultivaci podle schváleného plánu na základě 
podmínek stanovených v souhlasu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí 
půdy vydaného podle § 9 zákona, zabezpečí bezprostředně po skončení účelu 
nezemědělského využití odňaté půdy,26) že  
  
a) na dotčených pozemcích budou odstraněny všechny dočasné stavby, zařízení a jiné hmotné 
zbytky po ukončené nezemědělské činnosti, které by bránily provedení rekultivace,  
  
b) na pozemcích upravených podle písmena a) budou zahájeny a plynule prováděny 
jednotlivé činnosti a opatření technické a biologické části rekultivace v pořadí a v rozsahu 
stanoveném ve schváleném plánu rekultivace,  
  
c) po celou dobu provádění rekultivace podle písmena b) bude veden protokol (provozní 
deník), v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom 
použity, jak jsou dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti 
rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace,  
  
d) po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle § 11 odst. 2 zákona, že rekultivace byla ukončena, aby 
mohlo být provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky nebo nájemci a aby mohla 
být ukončena povinnost platit odvody za odnětí této půdy.  
  
 (3) V zájmu účelnosti provádění rekultivace a budoucího hospodaření na 
rekultivovaných pozemcích mohou být v odůvodněných případech zahrnuty do řešení plánu 
rekultivace i sousední pozemky náležející do zemědělského půdního fondu, které nebudou 
dotčeny zamýšlenou nezemědělskou činností.  
  

Postupy při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu  
 

(k § 9 a 10 zákona)  
 

§ 12  
 
 (1) Současně zastavěným územím obce (§ 4, § 9 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona). se 
rozumí katastrální území obce, které je ke dni zjišťování trvale zastavěno nebo na základě 
stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí a opatření jemu na roveň postaveného k trvalému 
zastavění určeno. Dále do něj patří plochy, které s plochami zastavěnými či k zastavění 
určenými jednoznačně funkčně souvisejí a jsou užívány pro bydlení, výrobu, služby, rekreaci, 
dopravu a další nezemědělské účely. Pozemky nalézající se uvnitř hranic zastavěného území 
obce k 1. září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí jsou současně zastavěným 
územím obce vždy, i když u nich nejsou splněna výše uvedená kritéria, s výjimkou pozemků 
zemědělské půdy trvale určené pro zajišťování specializované zemědělské výroby 
(zahradnictví, zelinářství).  
  
 (2) Pozemky zemědělské půdy, které pro svoji značnou výměru nebo vhodný tvar 
nebyly zahrnuty do zastavěného území obce k 1. září 1966, nejsou součástí současně 
zastavěného území obce, i když netvoří s okolním zemědělským půdním fondem souvislý 
celek, s výjimkou těch pozemků, které jsou ke dni zjišťování již trvale zastavěny nebo na 
základě stavebního povolení či jiného rozhodnutí a opatření jemu na roveň postaveného k 
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trvalému zastavění určeny. Znázornění průběhu hranice současně zastavěného území obce ke 
dni zjišťování se v katastrálních mapách neprovádí.  
  

§ 13  
 
 Pro posouzení věcné příslušnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu je 
rozhodná celková výměra půdy, pro kterou se žádá souhlas k odnětí podle § 9 odst. 1 zákona.  
  

§ 14  
 
 (1) Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu pro účely, jejichž uskutečnění není podmíněno vydáním rozhodnutí podle zvláštních 
předpisů (např. za účelem převodu pozemků do ostatních ploch, pokud je nelze zemědělsky 
obdělávat), dokládá tímto souhlasem ohlášení změny druhu pozemku (kultury) a způsobu jeho 
užívání podle zvláštních předpisů 27) místně příslušnému katastrálnímu úřadu.  
  
 (2) Pokud je souhlas podle § 9 odst. 1 zákona udělován jiným orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu než pověřeným obecním úřadem, tento orgán zasílá stejnopis 
vydaného souhlasu tomu pověřenému obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází 
půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část. Zároveň mu postupuje veškerou 
dokumentaci, která je připojena k žádosti o vydání tohoto souhlasu.  
  

§ 15  
 
 (1) Při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu pro těžební účely na 
pozemcích nalézajících se ve schválených dobývacích prostorech nebo na chráněných 
ložiskových územích se při zpracování výpočtu odvodů nepoužije ekologická váha vlivu 
chráněných ložiskových území.28)  
  
 (2) V souhlasu podle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
pouze vymezí kritéria pro stanovení výše odvodů.  
  
 (3) Základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu může být snížena podle části C sazebníku odvodů v případech, že  
  
a) je prokázáno zjištěním nebo účelovým měřením provedeným pověřenými odbornými 
organizacemi Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství, popřípadě 
posudky hygienické služby, že stupeň poškození půdy způsobený spady z průmyslových 
exhalací anebo úniky pevných nebo tekutých toxických látek či ropných látek neumožňuje její 
využívání pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce po dobu 
nejméně deseti let ode dne zjištění nežádoucího stavu,  
  
b) podle zjištění pověřené odborné organizace Ministerstva životního prostředí nebo 
Ministerstva zemědělství nelze tuto půdu racionálně využívat pro zemědělskou výrobu nebo 
počítat s plněním jejích funkcí jako složky životního prostředí v důsledku jejího 
neodstranitelného poškození větrnou nebo vodní erozí.  
  
 (4) Nelze-li na půdě, která má být odňata ze zemědělského půdního fondu, určit hlavní 
půdní jednotku, protože zařazení pozemku do bonitovaných půdně ekologických jednotek 
nebylo provedeno (např. v současně zastavěném území obce), použije se pro výpočet odvodů 
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za odnětí této půdy ta hlavní půdní jednotka, která je vymezena na jiném pozemku 
zemědělské půdy nalézajícím se v nejbližší vzdálenosti od pozemku, který má být dotčen 
navrhovaným odnětím ze zemědělského půdního fondu.  
  
 (5) Vzniknou-li pochybnosti o použitelnosti způsobu určení hlavní půdní jednotky 
podle odstavce 3 (např. u rozsáhlých sídelních útvarů nebo ve schválených dobývacích 
prostorech), může orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadovat, aby hlavní půdní 
jednotky na pozemku dotčeném navrhovaným odnětím, popřípadě i příslušný klimatický 
region byly dodatečně stanoveny pověřenou odbornou organizací Ministerstva zemědělství.29)  
  

Ustanovení společná a závěrečná  
 

§ 16  
 
 Zrušuje se vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, ve znění vyhlášky č. 528/1991 Sb.  
  

§ 17  
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  
 

Ministr: 
 

Ing. Benda CSc. v.r.  
 

Příl.1 
Rizikové prvky v půdách náležejících do zemědělského půdního fondu  

 
                                               Tabulka č. 1 
 
            Obsah rizikových prvků v půdách (mg.kg-1) 
 
Výluh  2  M  HNO3  (výluh  roztokem  2 M HNO3  při  poměru  půdy 
       k vyluhovadlu 1 : 10) 
 
                         Maximálně přípustné hodnoty 
Prvky                  lehké půdy                ostatní půdy 
 
As                           4,5                     4,5 
Be                           2,0                     2,0 
Cd                           0,4                     1,0 
Co                          10,0                    25,0 
Cr                          40,0                    40,0 
Cu                          30,0                    50,0 
Hg                           -                       - 
Mo                           5,0                     5,0 
Ni                          15,0                    25,0 
Pb                          50,0                    70,0 
V                           20,0                    50,0 
Zn                          50,0                   100,0 
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                                               Tabulka č. 2 
 
            Obsah rizikových prvků v půdách (mg.kg-1) 
 
Celkový obsah (rozklad lučavkou královskou) 
 
                         Maximálně přípustné hodnoty 
Prvky                  lehké půdy                ostatní půdy 
 
As                           30,0                    30,0 
Be                            7,0                     7,0 
Cd                            0,4                     1,0 
Co                           25,0                    50,0 
Cr                          100,0                   200,0 
Cu                           60,0                   100,0 
Hg                            0,6                     0,8 
Mo                            5,0                     5,0 
Ni                           60,0                    80,0 
Pb                          100,0                   140,0 
V                           150,0                   220,0 
Zn                          130,0                   200,0 
 
 
Vysvětlivky k tabulkám č. 1 a 2 
1. Údaje o obsahu rizikových prvků neplatí pro organické půdy. 
2. Lehkými půdami  se rozumí písčité  a hlinitopísčité půdy  podle 
   analytické  metody  prof.  Nováka  (Komplexní  metodika  výživy 
   rostlin č. 1/1990,  vydaná Ústavem vědeckotechnických informací 
   v zemědělství Praha). 
3. K obsahu  rizikových prvků  v půdách  (mg.kg-1): Uvedené  údaje 
   platí pro  směsné vzorky získané  z horní vrstvy  vyšetřovaných 
   minerálních  půd  v  tloušťce  0,25  m,  vysušené na vzduchu do 
   konstantní hmotnosti. 
  

Příl.2 
Ukazatele znečištění zeminy na půdách náležejících do zemědělského půdního fondu  

 
Ukazatel znečištění                      Hodnota přípustného 
zeminy                                   znečištění 
 
I. Anorganické látky                     mg/kg sušiny 
   B                                           40 
   Br                                          20 
   F                                          500 
   CN celkové                                   5 
   CN toxické                                   1 
   S (sulfatická)                               2 
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II. Organické látky 
    a) Aromatické uhlovodíky a 
       jejich deriváty 
       benzen                                   0,05 
       etylbenzen                               0,05 
       fenol                                    0,05 
       xyleny                                   0,05 
       aromáty celkem                           0,3 
    b) Polycyklické aromatické 
       uhlovodíky 
       antracen                                 0,01 
       benzo (a) antracen                       1,0 
       benzo (a) pyren                          0,1 
       fenatren                                 0,1 
       fluoranten                               0,1 
       chrysen                                  0,01 
       naftalen                                 0,1 
       polycyklické aromatické 
       uhlovodíky celkem                        1,0 
    c) Chlorované uhlovodíky 
       alifatické (jednotlivé)                  0,1 
       alifatické (celkem)                      0,1 
       chlorobenzeny (jednotlivé)               0,01 
       chlorfenoly (jednotlivé)                 0,01 
       PCB                                      0,01 
       EOCl (extrahovatelný organicky 
            vázaný chlor)                       0,1 
    d) Pesticidy 
       organické chlorované (jednotlivé)        0,01 
       organické chlorované (celkem)            0,1 
       ostatní (jednotlivé)                     0,01 
       ostatní (celkem)                         0,1 
    e) Ostatní 
       cyklohexanol                             0,1 
       pyridin                                  0,1 
       styren                                   0,1 
       nepolární uhlovodíky (celkem)           50 
  

Příl.3 
Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace na zemědělský půdní fond  
 

1. 
  

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 
dokumentace na zemědělský půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. 
Grafická část se zpracovává v samostatném doplňujícím výkresu, jehož podkladem jsou mapy 
měřítek použitých pro hlavní výkresy. Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se 
řídí podle stupně a kategorie zpracovávané územně plánovací dokumentace.  
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2. 
  

 Vyhodnocení podle bodu 1 se dále člení podle navrhovaného funkčního využití 
pozemků na jednotlivé plochy (lokality), na kterých se uvažuje s umístěním výhledových 
rozvojových záměrů, a obsahuje  
 
 2.1. údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o 
zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů 
přednosti v ochraně,  
  
 2.2. údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení,  
  
 2.3. údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských 
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení,  
  
 2.4. údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených 
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení,  
  
 2.5. znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  
  
 2.6. zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů,  
  
 2.7. u sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic současně zastavěného území 
obce ke dni zpracování konceptů řešení územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové 
držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních zemědělských účelových 
komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů 
pozemkových úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení.  
  

3. 
  

 Pokud je do územně plánovací dokumentace zahrnuto území, na němž se nachází 
dříve stanovený dobývací prostor, nebo chráněné ložiskové území,30) u kterého dosud nedošlo 
ke stanovení dobývacího prostoru, její zpracovatel při vyhodnocování důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond pouze  
 
 3.1. vyznačí v grafické části tohoto vyhodnocení jeho hranice,  
  
 3.2. uvede v tabulkové části tohoto vyhodnocení souhrnnou výměru půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, která se na něm nachází,  
  
 3.3. uvede v textové části tohoto vyhodnocení potřebné podrobnosti a údaje o něm.  
  

4. 
  

 Podle bodu 3 se nepostupuje, jde-li o plochy (lokality) pro dobývání (těžbu) nerostů, u 



13 
 

nichž se dobývací prostor nestanoví.30)  
  

Příl.4 
Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení dobývacího prostoru na 

zemědělský půdní fond  
 

1. 
  

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení dobývacího prostoru na 
zemědělský půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Jeho rozsah a přesnost 
se řídí podle způsobu dobývání nerostů (povrchová, lomová, hlubinná těžba apod.) a velikostí 
dobývacího prostoru, který má být na základě výsledků geologického průzkumu stanoven.  
  

2. 
  

 Vyhodnocení podle bodu 1 se zpracovává pro celou výměru půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, na které má být dobývací prostor nebo jeho jednotlivé oddělené 
části stanoveny, jakož i pro plochy (pozemky) této půdy, které by měly být v případě 
dobývání nerostů dotčeny jeho důsledky (např. umístěním odvalů, výsypek, odkališť, 
stavebních a dopravních záměrů). Toto vyhodnocení obsahuje náležitosti vyjmenované v 
příloze č. 3 bodu 2 s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím z řešení návrhu na stanovení 
dobývacího prostoru a dále studii o předpokládaných způsobech, cílech a postupech 
provádění rekultivace pozemků dotčených dobýváním, popřípadě předběžný návrh zvláštního 
režimu provádění této rekultivace.  
  

Příl.5 
Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond  

 
1. 
  

 Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond se 
zpracovává pro celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být 
dotčena zamýšlenou stavbou a s ní souvisejícími akcemi podle řešení obsaženého v příslušné 
dokumentaci stavby potřebné k vydání územního rozhodnutí, a jeho součástí je textová, 
tabulková a grafická část. Podkladem pro grafickou část tohoto vyhodnocení jsou kopie 
katastrálních map v měřítcích odpovídajících plošnému rozsahu stavby, nejvýše však v 
měřítku 1 : 5000.  
  

2. 
Vyhodnocení podle bodu 1 obsahuje  

 
 2.1. v textové části  
  
2.1.1. základní údaje o zamýšlené stavbě, zdůvodnění její potřeby, funkce a významu,  
  
2.1.2. údaje o tom, zda navrhované řešení vychází ze schválené územně plánovací 
dokumentace nebo ze schválených územně plánovacích podkladů, z návrhů tras nadzemních a 
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich 
součástí, opatřených souhlasem příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
popřípadě ze schválených návrhů na stanovení dobývacích prostorů opatřených souhlasem 
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příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,  
  
2.1.3. celkové zhodnocení důsledků zamýšlené stavby na zemědělský půdní fond,  
  
 2.2. v tabulkové části soupis pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu 
nebo jejich částí v členění podle toho, jde-li o pozemky v současně zastavěném území obce 
nebo mimo toto území a má-li být půda odňata trvale nebo dočasně, ve kterém budou uvedeny  
  
2.2.1. údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, 
druh pozemku, vlastnické, popřípadě nájemní vztahy),  
  
2.2.2. výměry pozemků nebo jejich částí,  
  
2.2.3. údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických 
jednotek, popřípadě do stupňů přednosti v ochraně,  
  
2.2.4. údaje o tom, zda na dotčených pozemcích zemědělské půdy jsou vybudovány investice 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.),  
  
 2.3. v grafické části zákres  
  
2.3.1. průběhu hranic zamýšleného odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v členění 
podle toho, má-li být půda odňata trvale nebo dočasně,  
  
2.3.2. ploch, na kterých jsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti (meliorační zařízení apod.),  
  
2.3.3. průběhu hranic současně zastavěného území obce, pokud to podle povahy věci přichází 
v úvahu,  
  
2.3.4. průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek, popřípadě stupňů přednosti 
v ochraně, pokud je to podle povahy věci třeba,  
  
2.3.5. znázorňující jednotlivé druhy pozemků (kultury) půdy náležející do zemědělského 
půdního fondu podle katastru nemovitostí, pokud je to podle povahy věci třeba,  
  
 2.4. jako samostatnou součást rovněž  
  
2.4.1. bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (např. ornice, drnové vrstvy) a 
hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin a plán na jejich přemístění a hospodárné 
využití rozprostřením na jiných konkrétně vymezených pozemcích nebo uložením pro jiné 
konkrétně vymezené účely včetně rekultivačních opatření,  
  
2.4.2. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí pro nezemědělské využití 
rekultivována, s tím, že k oběma uvedeným součástem se zpracovává vedle textové a 
tabulkové části i grafická část se znázorněním skutečností rozhodných pro jejich posouzení, 
schválení a budoucí provádění.  
  

Příl.6 
Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na zemědělský půdní 
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fond  
 

1. 
 
  

 Vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů se zpracovává pro 
celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být dotčena  
 
 1.1. při povrchovém (lomovém) způsobu dobývání uhlí a lignitu v oblastech 
soustředěného dobývání v rámci stanoveného dobývacího prostoru v průběhu období pěti let,  
  
 1.2. při povrchovém způsobu dobývání nerostů k účelům stavebním nebo 
průmyslovým v průběhu období deseti let; přitom není rozhodující, zda se má těžba 
uskutečnit v rámci stanoveného dobývacího prostoru nebo na ložiscích, u nichž se dobývací 
prostor nestanovuje,  
  
 1.3. při hlubinném způsobu dobývání nerostů výstavbou důlních objektů a provozních 
zařízení a dále pro výměru této půdy na pozemcích, u nichž lze v rámci stanoveného 
dobývacího prostoru předpokládat jejich devastaci nastalou poklesem terénu v důsledku 
vytěžení ložiska, popřípadě z jiných příčin.  
  

2. 
 
  

 Součástí vyhodnocení podle bodu 1 je textová, tabulková a grafická část. Podkladem 
pro grafickou část tohoto vyhodnocení jsou kopie katastrálních map v měřítcích 
odpovídajících plošnému rozsahu zamýšlené těžby a souvisejících akcí, nejvýše však v 
měřítku 1 : 5000. Pro obsah jeho jednotlivých částí platí příloha č. 5 obdobně s těmito 
odlišnostmi:  
 
 2.1. obsah textové části podle bodu 2.1. přílohy č. A5 se bude vztahovat k 
zamýšlenému dobývání (těžbě) nerostů,  
  
 2.2. v textové části podle bodu 2.1.2. přílohy č. 5 se uvedou údaje o tom, zda 
navrhované řešení vychází ze stanovených dobývacích prostorů opatřených souhlasem orgánů 
ochrany zemědělského půdního fondu, popřípadě ze schválené územně plánovací 
dokumentace nebo ze schválených územně plánovacích podkladů, jde-li o umístění akcí 
souvisejících se zamýšlenou těžební činností,  
  
 2.3. v textové části podle bodu 2.1.3. přílohy č. 5 se provede celkové zhodnocení 
důsledků zamýšleného dobývání (těžby) a s tím souvisejících akcí na zemědělský půdní fond, 
a jde-li o hlubinný způsob dobývání, orientační údaje o tom, v kterém období a v jakém 
rozsahu se pravděpodobně projeví důsledky těžby na devastaci terénu, jaký charakter bude 
mít tato devastace a jakými opatřeními mohou být tyto devastační projevy zahlazeny,  
  
 2.4. v grafické části se kromě náležitostí uvedených v bodech 2.3.1. až 2.3.5. přílohy č. 
5 znázorní  
  
 2.4.1. u lomového (povrchového) způsobu dobývání (těžby) uhlí a lignitu a u 
povrchového způsobu dobývání (těžby) ostatních nerostů zákres hranic jednotlivých etap 
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postupu těžby v navrhovaném období s určením časového pořadí, popřípadě jednotlivých etap 
uskutečňování akcí souvisejících s vlastní těžební činností,  
  
 2.4.2. u hlubinného způsobu dobývání (těžby) nerostů zákres hranic ploch (lokalit) 
předpokládané devastace terénu v důsledku projevů těžby s udáním pravděpodobného období 
jejich vzniku,  
  
 2.5. v plánu rekultivace podle bodu 2.4.2. přílohy č. 5 se uvede rovněž návrh 
zvláštního režimu jeho provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to 
zvláštní důvody při lomovém (povrchovém) způsobu dobývání (těžby) uhlí a lignitu, 
výjimečně i při povrchovém způsobu dobývání (těžby) keramických jílů a kaolinu, pokud její 
provádění bude mít obdobný charakter jako lomové (povrchové) dobývání uhlí a lignitu.  
  

Příl.7 
Obsah a způsob zpracování plánu rekultivace půdy odňaté ze zemědělského půdního fondu 

pro některé nezemědělské účely  
 
 Plán rekultivace obsahuje  
 

1. 
  

 technickou část, ve které je třeba uvést množství skrývaných zemin a způsob jejich 
využití, cíl a způsob terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů včetně přípravy pozemků 
pro biologickou rekultivaci, úpravy vodního režimu, melioračních opatření a způsob 
vybudování příjezdových a provozních komunikací,  
  

2. 
 
  

 biologickou část, ve které je třeba uvést meliorační osevní postup, intenzitu hnojení a 
cíl rekultivace,  
  

3. 
  

 časový postup technické a biologické rekultivace,  
  

4. 
  

 rozpočet nákladů na provedení rekultivace,  
  

5. 
  

 mapové podklady s vyznačením údajů vymezených v bodech 1, 2 a 3, profily terénu 
před a po rekultivaci včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén.  
  
1) § 30 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních 
léčivých zdrojů.  
  
2) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
  
3) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).  
  
4) § 8 a 9 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 
ve znění pozdějších předpisů.  
  
5) § 19 odst. 3 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.  
  
6) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
7)§ 13 odst. 2, § 14 písm. d), § 15 písm. d), § 16, § 17 písm. a) zákona.  
  
8) § 5 odst. 1 zákona.  
  
9) § 5 odst. 2 zákona.  
  
10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 84/1976 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
  
11) § 24 odst. 2 až 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
  
12) § 6 odst. 1 zákona.  
  
13) § 6 odst. 2 zákona.  
  
14) § 32 písm. a), § 39 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 7 odst. 4 
vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  
15) § 11 odst. 3 písm. a) zákona.  
  
16) § 7 odst. 3 zákona.  
  
17) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
18) § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona.  
  
19) § 9 zákona.  
  
20) § 6 odst. 1 zákona.  
  
21) Vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů.  
  
22) Např. § 66 a 71 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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23) § 8 zákona.  
  
24) § 9 odst. 2 zákona.  
  
25) § 4 odst. 5 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
26) § 8 odst. 1 písm. c) a d) zákona.  
  
27) § 10 odst. 1 písm. d) a e) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.  
  
28) Příloha k zákonu, část B, skupina faktorů D.  
  
29) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.  
  
30) Zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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