
Pokuty jsou drahé, poradenství se vyplatí. Od roku 2009 bude plnění některých těchto povinností 
podmínkou pro příjem dotací. Navíc je u některých oblastí možnost dotovaného poradenství.
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Souhrnná nabídka ekologického poradenství:
• zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe z hlediska ochrany ovzduší. Týká se 

středních a velkých zdrojů znečištování ovzduší. 
• zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních předpisů vycházejících ze 

směrnic EU v oblasti vod (nitrátová směrnice – nakládání s dusíkatými hnojivy)
• odpadové hospodářství (zpracování plánu OH, evidence, hlášení o produkci, identifikační listy 

nebezpečných odpadů, …)
• EIA (zpracování oznámení záměru podle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů)
• plnění požadavků legislativy v oblasti ovzduší, vod
• IPPC (zpracování žádosti o integrované povolení)
• splnění podmínek pro ekologický způsob hospodaření vyplývajících ze zákona č. 242/2000 Sb. 

a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91 pro ekologické zemědělství

Ekologie v podniku a zásady správné 
zemědělské praxe
návaznost na cross-compliance a dotace
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Změna v zařazování zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší (N.V. 615/2006 Sb.)!!!
• zařazování dle sumy emisí amoniaku vypočtené pomocí emisních faktorů (počítají se 

všechny kategorie zvířat v jednom středisku)
• povinnost zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe

Máte havarijní plán ochrany vod zpracovaný dle vyhl. č. 450/2005 Sb.?
• už skoro rok je v platnosti tato vyhláška k zákonu o ochraně vod. Dle výkladu této 

vyhlášky je uživatelem závadných látek téměř každý zemědělec!

Plníte všechny ostatní povinnosti plynoucí z ekologické legislativy (odpady, voda, 
ovzduší: evidence, hlášení, povolení, listy, ...)?N
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Nemusíte znát všechno, poraďte se s námi!
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