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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu 

 
Předkládaný materiál je návrh novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu.  
 
Podle Legislativního plánu prací vlády na rok 2016 příloha č. 1 (strana 30, bod 12) 

schváleného usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015 – bez požadavku na 
zpracování RIA. 

 
Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a § 33 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

 
Cílem nitrátové směrnice je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze 

zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování.  
 
Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou 

odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se 
nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření 
pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území 
celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a 
opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto 
oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou 
vyhlašovány vždy na 4 roky a poté revidovány.  

 
Nitrátová směrnice stanovuje v článku 3 odstavci 4 základní pravidla pro revize 

zranitelných oblastí. 
 
Členské státy přezkoumají a v případě nutnosti upraví své akční programy včetně 

všech dodatečných opatření, a to nejméně každé čtyři roky. 
 
Nitrátová směrnice dále stanovuje v článku 5 základní pravidla pro zpracování a revize 

akčního programu následovně. 
Členské státy připraví pro vymezené zranitelné oblasti akční programy k dosažení cílů 
uvedených ve směrnici. Akční program může být společný pro všechny ohrožené oblasti 
v rámci území členského státu, nebo pokud to členský stát považuje za vhodné, mohou být 
připraveny různé programy pro jednotlivé ohrožené oblasti nebo jejich části. Česká 
republika vyhlašuje společný akční program pro všechny vymezené zranitelné oblasti. 
 
− Akční program vezme v úvahu: 
a) dostupné vědecké a technické údaje, zejména pokud jde o podíly dusíku ze 

zemědělských nebo z jiných zdrojů, 
b) podmínky životního prostředí ve zmíněných oblastech dotčených členských států. 
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Akční program obsahuje  následující závazná opatření: 
a) opatření uvedená v příloze III směrnice, 

• období zákazu hnojení 
• kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva 
• omezení aplikace hnojiv s ohledem na půdní a klimatické podmínky 
• maximální limit 170 kg N/ha na podnik 

b) opatření, která členské státy zahrnuly do zásad správné zemědělské praxe, s výjimkou 
těch, které byly nahrazeny opatřeními uvedenými v příloze III. 
• aplikace N hnojiv na svazích 
• aplikace N hnojiv na půdu podmáčenou, zaplavenou, zmrzlou, pokrytou sněhem 
• hospodaření v blízkosti vod. 

 
Členské státy přijmou v rámci akčních programů dodatečná nebo účinnější opatření, 

která pokládají za potřebná, je-li od počátku nebo na základě získaných zkušeností s 
prováděním akčních programů zřejmé, že opatření podle odstavce 4 nejsou dostatečná 
pro dosažení cílů uvedených v článku 1 směrnice. Při výběru těchto opatření nebo postupů 
vezmou členské státy v úvahu jejich účinnost a související náklady ve srovnání s jinými 
možnými preventivními opatřeními. 

 
Členské státy připraví a zavedou odpovídající monitorovací programy 

k posuzování účinnosti akčních programů. 
 
Členské státy přezkoumají a v případě nutnosti upraví své akční programy včetně 

všech dodatečných opatření, a to nejméně každé čtyři roky. 
 
O veškerých změnách v akčních programech uvědomí Komisi. 
§ 33 vodního zákona, jenž transponuje nitrátovou směrnici, vymezuje zranitelné oblasti 

a ukládá následující povinnosti. 
(1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují 

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout, nebo 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

 
(2) Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování 

hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční 
program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a 
případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na 
základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. 

 
Požadavky nitrátové směrnice jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti, 

stejně jako podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 
– 2013 a Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, stanovené Nařízeními 
Rady (EU). 

 
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je vyhlásit revize zranitelných oblastí a 

revizi akčního programu. Předložený návrh nařízení vlády je v kompetenci Ministerstva 
životního prostředí, a to v oblasti revizí zranitelných oblastí a Ministerstva zemědělství 
v oblasti revize akčního programu (§ 108 vodního zákona). Ministerstvo životního 
prostředí je proto předkladatelem a Ministerstvo zemědělství spolupředkladatelem 
návrhu.  
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Předložený návrh stanovuje, v souladu s nitrátovou směrnicí a § 33 vodního 

zákona, v pořadí již třetí revizi zranitelných oblastí a akčního programu. 
 

Revize zranitelných oblastí: 
Revize vymezení zranitelných oblastí je na základě požadavků nitrátové směrnice a § 33 

vodního zákona prováděna vždy ve 4 - letém intervalu.  
Podkladem pro revizi v roce 2015 byla data z monitoringu povrchových vod ZVHS pro 

potřeby nitrátové směrnice (dnes monitoring podniků Povodí, s. p. - údaje z 879 profilů), 
2003 – 2013, podzemních vod ČHMÚ ve vrtech a pramenech (údaje ze 628 objektů), 2000 – 
2013, data o jakosti vod – odběry podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích (198 odběrů povrchových vod a 2 633 odběrů podzemních vod), 2002 – 2013, 
data z provozního monitoringu povrchových vod podniků Povodí – (856 profilů) 2007 – 2013, 
DIBAVOD – databáze vodohospodářských dat (VÚV TGM, v. v. i.). Jako doplňující podklady 
sloužila data o využití území Corine Land Cover 2012 (MŽP) a vrstva katastrálních území 
(verze 2015, ČÚZK). 

 
Revize vymezení byla provedena v souladu s požadavky nitrátové směrnice. V případě 

přidávání nových zranitelných oblastí byly základním kritériem vysoké koncentrace 
dusičnanů v profilech/objektech (nad 50 mg/l), prokazatelný rostoucí trend koncentrací 
dusičnanů a vliv eutrofizace povrchových vod způsobené zemědělským znečištěním 
(hodnocen pouze v profilech, ve kterých byly zjištěny koncentrace dusičnanů vyšší než 25 
mg/l). Podpůrným kritériem byla vyšší zátěž území statkovými hnojivy a také potenciální 
úspěšnost navržených opatření akčních programů podle platného nařízení vlády č. 262/2012 
Sb.  

 
Celkem bylo v rámci revize v roce 2015 vymezeno 59 nových zranitelných oblastí. Ke 

zrušení (vyřazení) bylo navrženo 18 zranitelných oblastí. V této oblasti byly podrobně 
analyzovány veškeré dostupné podklady od posledního vymezení a podle vývoje 
koncentrací dusičnanů oblast splnila všechna kritéria indikující zlepšování stavu. 

 
Přehledné zobrazení výstupů 3. revize vymezení zranitelných oblastí je na obrázku 1.  
 
V tabulce 1 je shrnut celkový rozsah zranitelných oblastí v porovnání s rozsahem z 

prvního vymezení v roce 2003, první revize v roce 2007 a druhé revize v roce 2011. Je zde 
také uveden podíl celkové zemědělské půdy a podíl orné půdy v navržených zranitelných 
oblastech 
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Obr. 1: Výstupy 3. revize vymezení zranitelných oblastí 

 
Tab. 1: Tabulka vymezení zranitelných oblastí 

  

Vymezení  
v roce 
2003 

1. revize 
vymezení 
v roce 2007 

2. revize 
vymezení 
v roce 2011 

3. revize 
vymezení 
v roce 2015 

Podíl plochy zranitelných 
oblastí v ploše ČR (v %) 36,7 39,9 41,6 41,9 

Podíl zemědělské půdy ve 
zranitelných oblastech 
k celkové ploše zemědělské 
půdy v ČR (v %) 

42,5 47,7 49,0 50,2 

Podíl plochy zemědělské půdy 
z celkové plochy zranitelných 
oblastí (v %) 

71,0 69,3 68,4 68,4 

Podíl plochy orné půdy 
z celkové plochy zranitelných 
oblastí (v %) 

57,0 58,0 54,9 53,9 

 
Revize akčního plánu: 
 Na základě požadavků nitrátové směrnice je každoročně prováděn monitoring 
akčního programu, který je každé 4 roky vyhodnocen a navržena změna (revize) akčního 
programu.  

První akční program byl vyhlášen od 1. 1. 2004, je to souhrn povinných opatření, 
které musí zemědělci plnit ve zranitelných oblastech, s cílem ochrany vod před jejich 
znečištěním. Proto je znění akčního programu vyhlašováno právním předpisem. Pokud by 
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úpravy akčního programu nebyly realizovány, mohlo by dojít, s ohledem na současný vývoj 
českého zemědělství, ke zhoršení realizovatelnosti požadovaných opatření akčního 
programu. Dále by nebyly provedeny úpravy akčního programu dohodnuté s EK, což by 
v důsledku znamenalo další kola vyjednávání a možné navržení ze strany EK na zahájení 
soudního řízení o nesplnění implementace nitrátové směrnice v ČR.  
Navrhované úpravy vyplývající z:  
 
1. Monitoring akčního programu – úpravy akčního programu vycházejí z monitoringu 

realizace akčního programu v praxi, např. 
- možnost kombinace hnojení nízkých dávek hnojiv v letním a podzimním období při 

zachování stejného přísunu N (vývoj nových technologií),  
- protierozní opatření – odstraněna duplicita vymezením erozně ohrožených oblastí dle 

požadavků kontroly podmíněnosti (DZES),  
- upraveny podmínky hospodaření podél útvarů vodních těles. 

 
2. Požadavků EK – v úpravě akčního programu se promítají výsledky konzultací ČR a EK 

v rámci Pilotního šetření EU k implementaci směrnice v ČR. Technické konzultace s EK 
probíhají od roku 2012 a následně proběhla rozsáhlá korespondence mezi oběma 
stranami.  Výsledkem jsou úpravy akčního programu pro období 2016 – 2020, a to např. 
- prodloužení období zákazu hnojení, 
- zavedení výnosových úrovní pro potřeby diferenciace hnojení k jednotlivým plodinám 
- úprava období možného uložení hnoje na poli, 
- doplnění lehkých půd do míst, kde nelze ukládat hnůj. 

 
Dotčené subjekty: 

Návrh novely nařízení vlády se přímo dotýká zemědělských podnikatelů hospodařících 
ve zranitelných oblastech, a to i částečně. Úpravou akčního programu budou dotčeni 
zemědělští podnikatelé, kteří již ve zranitelných oblastech hospodařili a ti, kteří jsou touto 
novelou nově do zranitelných oblastí zařazeni. 

 
Náklady a přínosy zavedení revize zranitelných oblastí a akčního programu na 

podnikatelské prostředí je nutno rozdělit na dvě skupiny dotčených zemědělských subjektů. 
Zemědělci již ve zranitelných oblastech hospodařící, a zemědělci, kteří budou touto novelou 
nově do zranitelných oblastí zařazeni. 

 
Pro zemědělce již ve zranitelných oblastech hospodařící se navýšení nákladů 

nepředpokládá, také vzhledem k tomu, že požadavek týkající se investičních nároků na 
sklady pro statková hnojiva byl zaveden s odloženou účinností již v roce 2008 a aktuální 
úpravou k úpravě tohoto požadavku nedochází. Navrhovaná změna možného uložení hnoje 
na poli má spíše logistický dopad na organizaci produkce a uskladnění statkových hnojiv. 
Ostatní úpravy opatření akčního programu oproti rušené/nerevidované právní úpravě 
nepřinesou zemědělcům zvýšené náklady, naopak předpokládá se, že díky změnám 
vyplývajícím z monitoringu akčního programu budou spíše přínosem. 

 
V návaznosti na revizi vymezení zranitelných oblastí, kdy došlo k rozšíření sledovaného 

území oproti stávající úpravě, je nutno konstatovat, že mnohé z těchto subjektů již zkušenost 
se způsobem hospodaření ve zranitelných oblastech mají, protože jinou částí 
obhospodařované plochy již do této oblasti spadají. Z toho vyplývá, že v případě nastavení 
skladovacích kapacit plánují v rámci celého podniku a dopad na nutné rozšíření bude 
minimální. V současné době jsou na základě celorepublikového vzorku finalizovány 
aktualizované propočty předpokládaných nákladů na dostavbu skladovacích kapacit. Zvláštní 
šetření pro nové oblasti prováděno nebude, nicméně se předpokládá promítnutí nákladů této 
oblasti (v ní hospodařících subjektů) ve Finanční strategii implementace nitrátové směrnice 
v ČR, která bude na základě usnesení Vlády ČR předložena do konce května roku 2016.  
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Finanční strategie předpokládá finanční náročnost nutného školení zemědělců a finanční 
prostředky na tuto činnost jsou zajištěny v rozpočtu resortu Ministerstva zemědělství. 
Uváděná částka je rámcově nastavena na období akčního plánu. V současné době probíhá 
školení a zajišťování informovanosti zemědělské veřejnosti v rámci Komunikační strategie 
pro nitrátovou směrnici. Každoročně je organizováno cca 70 veřejně dostupných školení 
cílených na problematiku nitrátové směrnice a to napříč regiony ČR, bude k dispozici 
metodická příručka ve formě komentovaného znění nařízení vlády, v aktuální podobě je 
udržován informační portál nitrátové směrnice (www.nitrat.cz), informace jsou rovněž 
dostupné na e-stránkách MZe (www.eagri.cz) a dle průběžné komunikace s nevládními 
organizacemi v rámci pracovní skupiny je v kooperaci s VÚRV, v.v.i. dle potřeby poskytován 
informační servis.  

 
Pro nově vymezené oblasti se na 2. čtvrtletí roku 2016 připravuje informační kampaň v 

podobě oslovení 100 % nově vymezených zemědělských subjektů formou osobního dopisu, 
který bude zemědělce plně informovat o nových závazných termínech a povinnostech. 

 
Souběžně bylo zahájeno pravidelné celorepublikové školení zaměřené na aktuální 

úpravy Akčního programu. Další aktivity probíhají pravidelně v souladu s finanční i 
komunikační strategií.  

 
Veškeré tyto aktivity jsou financovány z rozpočtu MZe. 
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady ani na ostatní 

veřejné rozpočty, neboť kontrolní organizace jsou na tyto kontroly již připravené, dojde pouze 
k částečným úpravám kontrolních metodik. 
 
Konzultace: 

Příprava předkládaného návrhu byla po celou dobu založena na partnerství 
odpovědných státních institucí (Ministerstvo životního prostředí v oblasti revize zranitelných 
oblastí a Ministerstvo zemědělství v oblasti revize akčního programu) se zástupci organizací 
podílejících se na implementaci nitrátové směrnice (např. dozorové organizace ÚKZÚZ, VÚV 
TGM, v.v.i., VÚRV, v.v.i., Povodí s. p., VÚZR, v.v.i.) a zemědělců (např. Asociace 
soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Svaz marginálních 
oblastí, českomoravský svaz zemědělských podnikatelů). Pro tyto účely je založena pracovní 
skupina pro implementaci nitrátové směrnice při MZe, která všechny uvedené organizace 
zahrnuje a jejíž členové jsou pravidelně informováni o všech událostech týkajících se 
implementace nitrátové směrnice.   

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení 
vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 33 odst. 2 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 
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smlouvami, jimiž je ČR vázána. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 

• směrnice Rady (EHS) č. 91/676 ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS). 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, ani na malé 
a střední podnikatele. Úpravy opatření akčního programu nepřinesou zemědělcům zvýšené 
náklady. Naopak se předpokládá, že diferencovaným stanovením dávek dusíku podle reálně 
dosahovaných výnosů a lepším využitím vstupů dusíku z různých zdrojů, zejména ze 
statkových a organických hnojiv dojde k úspoře minerálních dusíkatých hnojiv. 

 
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá sociální dopady ani dopady na rodiny a rovněž 

nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 
 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Požadavky nitrátové 

směrnice jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti, stejně jako podmínek 
agroenvironmentálně – klimatických opatření a opatření ekologického zemědělství, což 
výrazně posílí motivaci zemědělců dodržovat povinnosti vyplývající z akčního programu a 
v důsledku povede ke zvýšené ochraně životního prostředí. Na základě úprav navržených 
v akčním programu se předpokládá zlepšení hospodaření s hnojivy a tím zvýšení ochrany 
půdní úrodnosti a povrchových a podzemních vod.  

 
 

Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
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Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o vodách, jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 
 
Příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat a vynucovat 

dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy. 
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1 
K § 2 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu textu v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 2  
K § 4  
Dochází k novému rozdělení na odstavce 1 až 3, odstavec 1 se týká obchodního závodu, 
který celou svojí výměrou leží v oblastech zranitelné dusičnany. 
V odstavci 2 se jedná o zpřesnění textu (pro § 8 byl doplněn odstavec 1), kde je podmínka 
vztažená k výměře celého obchodního závodu, i když se ve zranitelné oblasti nachází jen 
část jeho výměry“; “odst. 2 písm. b) na všechny sklady statkových hnojiv, z hlediska jejich 
skladovacích kapacit podle § 9 odst. 1“. Jedná se o upřesnění textu z hlediska zajištění 
kontrolovatelnosti, kdy část pozemku přesahující hranice jednotlivých katastrálních území 
vymezených v oblastech zranitelných dusičnany (ZOD), rovněž spadá pod akční program a 
jeho opatření (výjimka je stanovena pouze pro § 8 odst. 1).  
Pojem „podnik“ byl nahrazen pojmem „obchodní závod“ a text nařízení vlády byl uveden do 
souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou (viz § 502 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník). 
 
K bodu 3 
K § 5 odst. 1 písm. b) 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu textu - uvedení do souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  
 
K bodu 4 
K § 5 odst. 2 písm. b)  
Jedná se o upřesnění terminologie v textu podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. a o uvedení 
příkladu v praxi nejvíce používaného organického hnojiva - digestátu.  
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K bodu 5 
K § 6 odst. 1 
Dochází k přesnější specifikaci zemědělského pozemku – jedná se o zemědělský pozemek s 
ornou půdou nebo trvalým travním porostem. 
Jedná se o upřesnění rozsahu účinnosti zákazu hnojení v mimovegetačním období. 
V souvislosti s akceptovaným požadavkem na stanovení rozdílné doby zákazu hnojení na 
pozemcích s porostem a bez porostu byla upravena působnost § 6 pouze na ornou půdu a 
trvalé travní porosty. Tento přístup je nyní používán v Německu a na Slovensku. Navíc, 
původně regulované hnojení chmelnic, vinic a sadů má odlišné požadavky a nelze je 
termínově sladit s používáním hnojiv na orné půdě a trvalých travních porostech. 
 
K bodu 6 
K § 6 odst. 2 
Jedná se o upřesnění terminologie v textu v souladu s vyhláškou č. 377/2013 Sb. 
 
K bodu 7 
K § 6 odst. 3 
Vytvoření nového odstavce, ve kterém dochází k upřesnění, jak postupovat v období zákazu 
hnojení v případě havarijní situace v souladu s vyhláškou 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 
K bodu 8 
K § 7  
Navrhované úpravy (nastavení výnosových hladin k jednotlivým plodinám a související 
úpravy) jsou výsledkem vyjednávání s EK, kdy problematické se ze strany EK jevilo využití 
pouze jednoho maximálního limitu k plodině, který mohl být uplatněn i v případě nižšího 
výnosu na méně úrodných půdách, než byl stanovený výnos odpovídající limitu. Předložený 
návrh stanovuje pro každou výnosovou hladinu odpovídající výnosy polních plodin a u 
některých kultur maximální limity přívodu N. 
V odstavci 1 se jedná o úpravu textu na základě upřesnění tabulky č. 4 až 6 v Příloze č. 3. 
Nově je umožněno nezapočítávat žádný dusík použitý k zapravené plodině do limitu 
náhradní plodiny z důvodu, že nelze stanovit podíl dusíku využitelný náhradní plodinou, 
vzhledem povaze zaorávek – slabé vs. silné porosty, nebo ty, které vymrzly. 
 
Dále dochází k úpravě rozdělení limitů k plodinám dle nastavených výnosových hladin, které 
jsou zohledněny v tabulkách č. 1 – 3 Přílohy č. 3, kdy pro každou výnosovou hladinu byly 
stanoveny odpovídající výnosy polních plodin a nastaveny maximální limity přívodu dusíku. 
U některých plodin, jejichž výnos není ovlivněn půdně – klimatickými podmínkami nebo 
hnojením, zůstává limit pouze jeden.  
Dále dochází k rozšíření textu a doplnění slov nebo jejich částí § 7 odst. 2. Jedná se zároveň 
o úpravu legislativně – technického charakteru a příslušného odkazu a upřesnění významu 
přívodu dusíku k plodinám. 
V odstavci 2 se stanoví princip, na základě kterého jsou jednotlivé zemědělské pozemky 
zařazeny do tří zaváděných výnosových hladin.  
V odstavci 3 dochází k doplnění slov nebo jejich částí „Na zemědělském pozemku lze hnojit 
podle limitů pro vyšší výnosovou hladinu, než do jaké je pozemek zařazen podle odstavce 2, 
pokud zemědělský podnikatel pro účely kontroly doloží údaje o maximálních výnosech všech 
plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 let, a těchto výnosů 
odpovídajícím vyšší výnosové hladině dosáhne v těchto letech nejméně třikrát.“  Stanoví se 
princip, na základě kterého lze po zdůvodnění vyššími výnosy aplikovat vyšší hnojivé dávky. 
Za tímto účelem lze využít evidenci vedenou zemědělským podnikatelem  prokazující 
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výnosovost konkrétních pozemků odpovídající vyšší výnosové hladině. Tato možnost 
umožňuje zohlednit specifické produkční vlastnosti konkrétní lokality. 
V odst. 4 se stanoví postup pro plodiny a kultury, které nemají stanovený limit přívodu dusíku 
v příloze č. 3. Nejedná se o nově zaváděnou podmínku, ale přesunutí textu z přílohy č. 3 U 
zeleniny se limit hnojení stanoví na základě výnosů dosahovaných na zemědělském 
pozemku, doložených pro účely kontroly na základě evidence vedené zemědělským 
podnikatelem. Zároveň se uvádí, jak postupovat při prvním pěstování zeleniny v obchodním 
závodě. 
V odstavci 5 se stanoví postup, jakým je vypočítáván limit přívodu dusíku pro hnojení. Jedná 
se o zachování principu, který byl nastaven již v původním znění nařízení vlády, konkrétně 
v příloze č. 3. Na základě polních experimentů a zkušeností z praxe byl snížen zápočet 
účinného dusíku z digestátu ze 70 % na 60 %. Při vysoké účinnosti bioplynových stanic je 
zhruba polovina dusíku v digestátu poutána v obtížně rozložitelných sloučeninách a jeho 
využití rostlinami v prvním roce účinnosti je tedy nižší než např. u kejdy. 
V odst. 6 se stanoví požadavky na zemědělské podnikatele, kteří pěstují celkově zeleninu na 
více než 20 ha. Není vztaženo pouze na ucelené území, ale na součet ploch zemědělského 
závodu. Vzhledem k rozsahu plochy a předpokladu odběru vzorků je nastavená hodnota 
relevantní. Tito pěstitelé budou muset provádět před každou výsadbou (výsevem) zjišťování 
obsahu minerálního dusíku v půdě a tento zjištěný dusík započítat do limitu přívodu N. Jedná 
se zejména o pěstitele zeleniny zapojené do opatření Integrované pěstování zeleniny AEKO, 
kteří v rámci uvedeného opatření rozbory půdy na obsah minerálního dusíku stejně 
provádějí. Tito pěstitelé obhospodařují více než 80 % ploch pěstované zeleniny v ČR.  
Z formálního pohledu došlo k přečíslování odstavce na odst. 7. Dále se jedná o upřesnění 
textu, zrušení a doplnění slov a jejich částí bez změny významu, slouží pro lepší přehlednost 
jednotlivých požadavků.  
Z formálního pohledu došlo k přečíslování odstavce na odst. 8 a zároveň došlo k vložení 
textu „Pro stanovení dávek dusíku dle tabulky č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v období po 
sklizni hlavní plodiny se postupuje následovně“. Dále se jedná o legislativně – technickou 
úpravu textu. Ten byl beze změny významu přenesen z Přílohy č. 2, tabulka č. 6 a stylisticky 
a terminologicky upraven. 
V odstavcích 9 až 14 jsou zachovány podmínky ze stávajícího znění nařízení vlády, dochází 
pouze k formálním legislativně-technickým úpravám. Navíc se do odstavce 9 převedl text „Za 
slámu se považují také zbytky po sklizni kukuřice a to při výši strniště nejméně 40 cm“ 
z oficiálního výkladu v komentovaném znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb.  
V § 13 došlo k aktualizaci odkazů na odstavce, po jejich přečíslování. 
 
K bodu 9 
K § 8 odst. 1 a 5 
Pojem „podnik“ byl nahrazen pojmem „obchodní závod“ a text nařízení vlády byl uveden do 
souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou (viz § 502 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník). 
 
K bodu 10 
K § 8 odst. 2  
Dochází k úpravě textu technického charakteru a zpřesnění textu. Jedná se o sjednocení 
používané terminologie. Nejedná se o zavádění žádných dodatečných podmínek. 
 
K bodu 11 
K § 8 odst. 3 písm. a) 
Jedná se o upřesnění terminologie. 
 
K bodu 12 
K § 9  
V odstavci 1 se jedná o upřesnění terminologie podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAJDKC7D)



11 
 

V odstavci 3 došlo na základě požadavku EK k úpravě podmínek skladování hnoje na poli. 
Z uvedeného vyplývá, že rozdělení původního požadavku na dobu uložení statkových hnojiv 
a kompostu, jako jediného organického hnojiva, které lze na zemědělské půdě uložit před 
jeho použitím, bylo zkráceno vzhledem k roční produkci statkových hnojiv a její spotřebě 
u varianty s meziskladováním (3 měsíce sklad + 9 měsíců zemědělská půda) a u varianty 
bez meziskladování (pouze 12 měsíců zemědělská půda).  
Dále došlo k úpravě podmínky z hlediska možnosti opakovaného uložení. Kdy byla 
nastavena povinnost pěstování plodiny v mezidobí uložení. Po rozvozu hnoje je nutno zkypřit 
půdu v místě složiště, zapravit zbytky hnoje zhutnělé části zemědělské půdy v místě 
bývalého složiště a tak vytvořit podmínky pro dobré vzcházení plodiny. Je potřeba pěstovat 
plodiny, které odčerpají přebytečný dusík z půdního profilu pod bývalým složištěm. Jeden rok 
po rozvozu složiště se část dusíku z hnoje dostává do hloubky, která se rovná dosahované 
hloubce kořenů u nás pěstovaných hlavních plodin (obilniny, řepka, kukuřice), takže riziko 
vyplavení dusíku do hlubších vrstev půdy je v této fázi nejvyšší. Pokud se pěstují plodiny na 
zemědělské půdě po celé čtyřleté období, obsah dusíku se vrací do výchozího stavu a únik 
dusíku do spodních vrstev půdy je minimální. 
S ohledem na umístění, možných složišť byla upřesněna podmínky definující vhodnost 
těchto míst. Došlo k zavedení omezení na svažitých pozemcích, kdy na svažitých pozemcích 
je případný odtok hnojůvky ze složiště delší než 50 m a zábrana odtoku hnojůvky je hůře 
proveditelná a mnohdy neúčinná. Dále bylo omezeno složiště ve vzdálenosti do 100 m při 
sklonitosti nad 5 stupňů. 
V odstavci 3 písm. c) byl rozšířen výčet hlavních půdních jednotek. Ze šetření vyplynulo 
riziko uložení hnoje na písčitých půdách a půdách na propustném podloží. Současně se 
jedná o upřesnění terminologie. 
V odstavci 3 písm. e) byla za účelem lepší péče o uložený hnůj zvýšena minimální výška 
hromady z 1,5 m na 1,7 m. Při průzkumu složišť hnoje bylo totiž zjištěno, že výšku 1,5 m 
dosahují i jednotlivé kupky chlévské mrvy, a to i několik dní po sklopení z vlečky. Zemědělce 
tak nic nenutí k řádnému shrnování hnoje a udržování vhodného tvaru hromady. Přitom 
právě z jednotlivých kupek na manipulační ploše, které mají velkou celkovou povrchovou 
plochu, se vyluhuje větší množství hnojůvky. Navíc vznikají velké ztráty dusíku volatilizací 
amoniaku. Výška 1,7 m je snadno kontrolovatelná, např. v porovnání s výškou dospělého 
člověka. 
V odstavci 4 došlo k rozšíření omezení skladování statkových hnojiv produkovaných drůbeží. 
Důvodem je prokazatelný vysoký obsah dusíku, vyšší riziko vyplavení, v monitoringu byl 
zjištěn vyšší obsah minerálního dusíku v místech složiště statkových hnojiv od drůbeže. 
Doplněním textu „průměrná“ denní spotřeba steliva – nevyžaduje se splnění hodnoty 6 kg/DJ 
přímým stlaním, stelivo lze domíchat do chlévské mrvy při jejím vývozu na složiště. 
 
K bodům 13 a 14 
K § 10 odst. 1 a odst. 2 
Jedná se o zpřesnění textu a sjednocení s podmínkami přímých plateb. Jedná se 
o nastavení způsobů hospodaření v podzimním období. 
 
K bodu 15 
K § 11 odst. 1 
Jedná se o vypuštění z důvodu duplicity a širokého dopadu i na pozemky vzdálené od útvarů 
povrchových vod. Ochrana půdy proti erozi a vod před znečištěním je ve zranitelných 
oblastech dostatečně řešena v dalších odstavcích. Odstavec se zrušuje. Dále došlo 
k formální úpravě zbývajících odstavců.  
 
K bodu 16 
K § 11 odst. 1 
Jedná se o upřesnění textu doplněním slov „půdy před erozí“, z důvodu vypuštění odstavce 
1, který byl zaměřen na protierozní ochranu půdy. Opatření proti erozi půdy jsou již řešena 
v rámci kontrol podmíněnosti. 
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K bodu 17 
K § 11 odst. 2 
Jedná se o upřesnění terminologie doplněním a záměnou slov podle vyhlášky 377/2013 Sb. 
a rovněž o stylizaci textu, za účelem jednoznačného významu. 
 
K bodu 18 
K § 11 odst. 3 
Upřesnění textu a terminologie uložení podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. 
 
K bodu 19 
K § 11 odst. 4 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu v souvislosti s novelizačním bodem 16. 
 
K bodu 20 
K § 12 odst. 1 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu textu. 
 
K bodu 21 
K § 12 odst. 2 
Jedná se o upřesnění terminologie podle vyhlášky 377/2013 Sb. 
Přidáním věty „a je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvaru povrchových vod, 
poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů a znečištění vod“  došlo 
k sjednocení se zněním požadavků  PPH 1/6 a PPH 2/1 kontroly podmíněnosti (nařízení 
vlády č. 309/2014 Sb.). 
 
K bodu 22 
Vkládá se nová příloha č. 1, která zohledňuje provedenou revizi vymezení oblastí 
zranitelných dusičnany (ZOD). Celkem je v rámci provedené revize v roce 2015 vymezeno 
59 nových zranitelných oblastí. Ke zrušení (vyřazení) je navrženo 18 zranitelných oblastí. 
Pro přehlednost jsou níže uvedena k.ú. nově zařazovaná do ZOD a k. ú. v rámci revize 
vyřazovaná ze ZOD. 
K.ú. nově zařazená do ZOD 
 
Kód k.ú. Název k. ú. 

602825 Bernartice u Javorníka 

604941 Blahoňov 

607894 Borovník 

614874 Břežany u Rakovníka 

632961 Buček 

623962 Čistá u Rakovníka 

624853 Deblín 

627453 Dobrotice 

778451 Fojtova Kraš 

632996 Hedčany 

640972 Holešov 

602841 Horní Heřmanice u Bernartic 

647241 Hradecko 

607649 Hubenov u Borotic 

778460 Hukovice u Velké Kraše 

656631 Jamnice 

657972 Javůrek 

640794 Kamenec 

676519 Katov 

668150 Kolín 

672068 Kožlany 

672645 Kralovice u Rakovníka 

792349 Křekovice 

677680 Kuřimská Nová Ves 

677698 Kuřimské Jestřabí 

705438 Lhota u Rakovníka 

685364 Litohlavy 

640808 Loděnice 

688037 Lubné 
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638676 Milešín 

762601 Milíčov 

640816 Neplachovice 

704547 Níhov 

705446 Nová Ves u Rakovníka 

605506 Oldřiš u Blažejova 

712591 Orlovice 

713015 Osek nad Bečvou 

795062 Otěvěky 

673536 Plešiště 

725927 Pořešice 

604950 Prosatín 

736058 Přílepy u Holešova 

742309 Rozseč 

745570 Řikonín 

745863 Sádek u Opavy 

654574 Slatina u Chříče 

623971 Strachovice 

759457 Sulíkov 

640824 Štemplovec 

769703 Třebětice 

778354 Velká Chmelištná 

778486 Velká Kraš 

778770 Velké Heraltice 

781304 Veverská Bítýška 

641057 Všetuly 

787698 Výrov u Kralovic 

788414 Vysoký Chlumec 

792357 Zdeslav u Rakovníka 

797782 Žopy 

 

K.ú. vyřazená do ZOD 

Kód k. ú. Název k. ú. 

604623 Bílý Kostel nad Nisou 

615811 Buková u Příbramě 

620351 Černolice 

627968 Dobříš 

782971 Dolní Vítkov 

653535 Grabštejn 

782980 Horní Vítkov 

647390 Hrádek nad Nisou 

653543 Chotyně 

660175 Jíloviště 

678759 Kytín 

708674 Lhotka u Dobříše 

697621 Mníšek pod Brdy 

710008 Oldřichov na Hranicích 

741370 Rosovice 

745804 Řitka 

697648 Stříbrná Lhota 

775991 Václavice u Hrádku nad Nisou 
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K bodu 23 
V příloze č. 2 nařízení vlády se přidáním „na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny“ 
jedná o rozšíření textu lépe specifikující význam a cílení údajů. 
 
K bodu 24 
V příloze č. 2 nařízení vlády se mění tabulka č. 1 Období zákazu hnojení. V návaznosti na 
změnu v textu § 6 se upravuje název tabulky. V tabulce dochází k úpravě období zákazu. 
Úpravy vycházejí z analýzy meteorologických údajů o začátku a konci vegetačního období v 
hlavních zemědělských oblastech ČR, z výzkumných poznatků (vliv teploty půdy na intenzitu 
nitrifikace, vhodnost aplikace hnojiv v chladnějším období) a z výsledků monitoringu akčního 
programu v zemědělské praxi (vyšší riziko povrchového smyvu hnojiv na pozemcích se 
sklonitostí nad 3 stupně). 
Prodloužení zákazu hnojení v předjaří na svažitějších pozemcích s porostem vyplývá 
z jednání s Evropskou komisí i z aplikační praxe. 
Vzhledem k objektivní potřebě rozdílného přístupu k pozemkům s porostem a bez porostu a 
za účelem jednoznačného výkladu pojmu „porost“ byla upravena působnost § 6 pouze na 
ornou půdu a trvalé travní porosty.  
 
K bodu 25 
V příloze č. 2 nařízení vlády se název nad tabulkou č. 6 upravuje v souladu s textem. Dále se 
pozměňují a přidávají některé údaje v tabulce č. 6, kdy v 1 sloupci se upřesňuje nadpis 
přidáním čísla způsobu hnojení a zároveň doplní možnost hnojit v aplikačním pásmu III B 
k meziplodinám a na podporu rozkladu slámy i minerálními hnojivy, z důvodu nedostupnosti 
statkových a organických hnojiv v podnicích bez chovu hospodářských zvířat a v oblastech 
s nízkými stavy hospodářských zvířat. Za účelem snížení rizika vyplavení dusičnanů se 
upravuje možnost hnojení minerálními dusíkatými hnojivy na podzim tak, že hnojení bude 
možné jen v případě, že přes zimní období bude na pozemku porost ozimé plodiny nebo 
meziplodiny. Toto opatření souvisí s úpravou tabulky č. 1 ve smyslu ponechání stejného 
termínu začátku zákazu používání minerálních dusíkatých hnojiv na pozemcích s porostem i 
bez porostu. Pokud tedy bude pozemek v zimním období bez porostu, není možné pozdní 
letní a podzimní hnojení uvedenými hnojivy. Dále je navrženo snížení dávek dusíku a použití 
inhibitorů nitrifikace ke hnojivům s rychle uvolnitelným dusíkem aplikovaným pro následné 
jarní plodiny z důvodů zvýšeného rizika nitrifikace projevujícího se v posledních letech. 
Ve vysvětlivkách se jedná o upřesnění terminologie podle vyhlášky 377/2013 Sb. 
Zrušené texty byly beze změny významu přeneseny do § 7. 
 
K bodu 26 
V příloze č. 3 nařízení vlády se vkládají a upravují tabulky č. 1 až č. 6 ke stanovení 
výnosových hladin a limitů hnojení jednotlivých plodin. 
S ohledem na vyhodnocení výnosnosti v jednotlivých oblastech byl nastaven limit hnojení na 
3 úrovně.  
Pro každou výnosovou úroveň byly stanoveny průměrné výnosy polních plodin a podle 
potřeby dusíku na tvorbu jednotky hlavního produktu byly nastaveny limity přívodu dusíku. 
K tomu bylo využito podkladů z monitoringu NS, ČSÚ (průměrné výnosy na úrovni krajů a 
ČR, maximální výnosy na úrovni farem) a ÚZEI (výnosy pro různé KR a HPJ). Navržené 
hodnoty byly ověřeny v porovnání s výsledky polních pokusů v různých půdně-klimatických 
podmínkách i s výnosovými úrovněmi a limity hnojení plodin v některých zemích EU 
(Slovensko, Rakousko, Německo, Dánsko). 
U některých plodin, jejichž výnos není ovlivněn půdně-klimatickými podmínkami, zůstává 
limit pouze jeden (travní porosty, luskoviny, jeteloviny, jahody, vojtěška). U luskovin byla 
zvýšena tzv. startovací dávka, nutná na půdách s nižším výskytem inokula rhizóbií. 
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K Přechodnému ustanovení: 
Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
 
K Účinnosti: 
Stanovuje se doba účinnosti na 1. srpna 2016 s ohledem na potřebu vyhlásit revize 
zranitelných oblastí a akčního programu. 
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