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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VII. 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 18603/2016-MZE-12154, ze dne 4. dubna 2016, s termínem dodání stanovisek do 25. dubna 2016, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K bodu 3: 
Doporučujeme slova "za slova „nižší než 10“ se vkládají slova" 
nahradit slovy "na konci textu se doplňují" (viz čl. 58 odst. 7 a 8 
Legislativních pravidel vlády). Současně ovšem doporučujeme 
zvážit, zda je navrhovaná změna vůbec nutná, neboť 
jde v podstatě o vysvětlivku nemající normativní charakter. 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. podle 
Legislativních pravidel vlády. 
Navržená úprava byla ponechána. 

2. K bodu 6:  
V § 7 odst. 2 navrhujeme text "č. 327/1998 Sb." a slova ", ve znění 
pozdějších předpisů" vypustit a odkaz na konkrétní právní předpis 
umístit do poznámky pod čarou. Vypuštění konkrétního odkazu na 
vyhlášku navrhujeme i v odstavci 5 písm. d) a v odstavci 7 písm. b). 
Tato úprava se nám jeví jako vhodnější kvůli případným 
novelizacím předmětné vyhlášky. 
Dále upozorňujeme na čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
podle kterého by v jednom paragrafu nemělo být více než 6 
odstavců. 

Vysvětleno. 
Odkaz na vyhlášku č. 327/1998 Sb. je zde použit 
v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády. Doplnění 
textu o poznámku pod čarou považujeme za nadbytečné. 
 
 
 
Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 39 odst. 2 uvádějí, 
že „V paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být 
obsaženo více jak 6 odstavců, …“. V tomto případě 
považujeme za srozumitelnější ponechat danou právní 
úpravu v jednom paragrafu. 

3. K bodu 8: 
Z důvodu zachování jednoznačnosti a srozumitelnosti ustanovení 
navrhujeme závětí § 9 odst. 1 upravit jako samostatný odstavec. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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4. Součástí materiálu není tisková zpráva. Doporučujeme ji doplnit. Vysvětleno. 
Tisková zpráva je součástí materiálu předkládaného pro 
jednání vlády. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K bodu 1: 
Doporučujeme uvést úvodní část textu tohoto bodu takto:  
„1. § 4 včetně nadpisu zní:“  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 3: 
Doporučujeme tento bod uvést např. takto: 
„3. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „zemědělskému pozemku“ 
nahrazují slovy „zemědělské půdě“ a na konci textu písmene se 
doplňují slova „, jako je digestát“.“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„3. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova „, jako je digestát“.“. 

3. K bodu 6: 
Doporučujeme uvést úvodní část textu tohoto bodu takto: 
„6. § 7 včetně nadpisu zní:“. 
Dále k tomuto novelizačnímu bodu uvádíme, že neodpovídá 
požadavku čl. 39 odst. 2 LPV, tedy že v paragrafu by zpravidla 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na 
více paragrafů. Navržený paragraf 7 obsahuje 14 odstavců 
a působí nepřehledně. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 39 odst. 2 uvádějí, 
že „V paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být 
obsaženo více jak 6 odstavců, …“. V tomto případě 
považujeme za srozumitelnější ponechat danou právní 
úpravu v jednom paragrafu. 

4. K bodu 8: 
Doporučujeme uvést úvodní část textu tohoto bodu takto: 
„8. § 9 včetně nadpisu zní:“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 18: 
Doporučujeme na konci tohoto bodu doplnit horní uvozovky a 
tečku. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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6. K bodu 22:  
Doporučujeme na konci tohoto bodu uvést horní (uzavírací) 
uvozovky. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K rozdílové tabulce, str. 10: 
V posledním řádku doporučujeme upravit slovo „obodbí“ za slovo 
„období“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I, bodu 1, § 4: 
a) Doporučujeme dát dotčený bod do souladu s čl. 57 odst. 2 písm. 

a) Legislativních pravidel vlády, tj. za text „§ 4“ vložit slova 
„včetně nadpisu“. 

 
b) Doporučujeme pojem „podnik“ nahradit pojmem „závod“ a zajistit 

tak soulad s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou (viz 
§ 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
a) Akceptováno.  

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 

b) Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Pojem „podnik“ byl nahrazen pojmem „obchodní 
závod“. 

2. K čl. I, bodu 3: 
Doporučujeme dát dotčený novelizační bod do souladu s čl. 58 
odst. 7 a 8 Legislativních pravidel vlády, tj. namísto slova „vkládají“ 
použít slovo „doplňují“ a dotčený novelizační bod přeformulovat 
takovým způsobem, aby odpovídal textaci ve výše uvedených 
článcích Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K čl. I, bodu 6, § 7: 
a) Požadujeme dát dotčené ustanovení do souladu s čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého by paragraf 
zpravidla neměl obsahovat více jak 6 odstavců. 

 
 
 
b) Doporučujeme dát dotčený novelizační bod do souladu s čl. 57 

odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, tj. za text „§ 7“ 
vložit slova „včetně nadpisu“. 

 
c) Dále doporučujeme zajistit soulad ustanovení § 7 odst. 2, odst. 5 

písm. d) a odst. 7 písm. b) návrhu nařízení vlády s čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, který stanoví znění normativního 
odkazu na jiný právní předpis. 

 
a) Vysvětleno. 

Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 39 odst. 2 
uvádějí, že „V paragrafu nebo článku by zpravidla 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, …“. V 
tomto případě považujeme za srozumitelnější 
ponechat danou právní úpravu v jednom paragrafu. 

b) Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

 
 
c) Vysvětleno. 

Odkaz na vyhlášku č. 327/1998 Sb. a 377/2013 Sb. je 
zde použit v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel 
vlády. Doplnění textu o poznámku pod čarou 
považujeme za nadbytečné. 

4. K čl. I, bodu 7, § 8: 
Doporučujeme v ustanovení § 8 odst. 2 slovo „podniku“ nahradit 
slovem „závodu“ a zajistit tak soulad s aktuálně platnou a účinnou 
právní úpravou (viz § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník). Pro úplnost dodáváme, že v rámci zachování jednotné 
terminologie bude nutné tutéž změnu provést i v ustanovení § 8 
odst. 1 a 5 nařízení vlády. Doporučujeme tedy do návrhu nařízení 
vlády doplnit další novelizační body, které zohlední námi 
uplatněnou připomínku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Pojem „podnik“ byl nahrazen pojmem „obchodní závod“. 

5. K čl. I, bodu 8: 
Doporučujeme dát dotčený bod do souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády, tj. za text „§ 9“ vložit slova „včetně 
nadpisu“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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6. K čl. II, přechodnému ustanovení: 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že řízení, která byla zahájena 
přede dnem nabytí účinnosti této novely, se dokončí podle stávající 
právní úpravy. Není ovšem zřejmé k jakému řízení  
se má dotčené přechodné ustanovení vztahovat (nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., žádnou takovou úpravu neobsahuje). 
S ohledem na výše uvedené požadujeme přechodné ustanovení 
vypustit, případně přeformulovat tak, aby bylo zcela zřejmé, na jaké 
vztahy či povinnosti se vztahuje. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 
 

7. K návrhu nařízení vlády obecně: 
a) Návrh nařízení vlády používá mj. pojmy „zemědělský pozemek“ 
a „zemědělská půda“. Například v ustanovení § 5 a § 6 návrhu 
nařízení vlády je pojem „zemědělský pozemek“ nahrazován 
pojmem „zemědělská půda“ s odůvodněním, že je nutné zajistit 
soulad terminologie s vyhláškou o skladování a způsobu používání 
hnojiv. Nicméně ustanovení § 7 návrhu nařízení vlády, které rovněž 
upravuje užití vybraných hnojivých látek, používá na některých 
místech pojem „zemědělský pozemek“ a na některých „zemědělská 
půda“. S ohledem na výše uvedené požadujeme vysvětlit rozdílný 
způsob užívání těchto pojmů nebo tyto pojmy sjednotit. 
 
b) V předkládací zprávě i odůvodnění návrhu nařízení vlády se 
uvádí, že oblast revizí zranitelných oblastí je v gesci Ministerstva 
životního prostředí a oblast revize akčního programu v gesci 
Ministerstva zemědělství, a proto je Ministerstvo životního prostředí 
předkladatelem a Ministerstvo zemědělství spolupředkladatelem 
dotčeného návrhu nařízení vlády. S ohledem na výše uvedené 
požadujeme u podpisu návrhu nařízení vlády uvést  
oba ministry. 

 
a) Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. pojem 
„zemědělská půda“ byl nahrazen pojmem 
„zemědělský pozemek“ v celém návrhu nařízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) Akceptováno.  

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 1: 
V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme upravit úvodní část textu novelizačního bodu, aby 
bylo zohledněno, že dotčený paragraf má i nadpis. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k novelizačním bodům 6 a 8. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 6 – k § 7 odst. 2 a odst. 7 písm. b): 
Doporučujeme upravit odkaz na jiný právní předpis tak, aby 
odpovídal pravidlům vyplývajícím z čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády. Jako vhodnou inspiraci navrhujeme původní § 7 
odst. 2.  
Navrhujeme obdobným způsobem upravit i odkaz na jiný právní 
předpis v § 7 odst. 5 písm. d). 
V odstavci 2 upozorňujeme na chybějící písmeno „č.“ za slovy „ 
v tabulkách“. 

Vysvětleno. 
V § 7 odst. 2, resp. odst. 7 písm. b), je použita v souladu 
s čl. 62 Legislativních pravidel vlády tzv. zkrácená citace. 
V případě § 7 odst. 5 písm. d) se rovněž jedná o 
zkrácenou citaci – o její první použití, kdy se použije 
citace úplná. 

3. K čl. I bodu 7 - § 8 odst. 2: 
Dáváme na zvážení vhodnost použití výrazu „od nichž se 
odečítají“, neboť z logického hlediska nelze od pozemků něco 
odečítat. Doporučujeme spíše hovořit o pozemcích s výjimkou 
určitých, v písm. a) a b) vymezených, pozemků, anebo naopak 
o ploše pozemků, od nichž je určitá plocha odečítána. Ostatně není 
ani zřejmý význam slova „plocha“, když se v písm. a) hovoří o 
plochách pozemků a v písm. b) jen o plochách. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

„(2) Zemědělskými pozemky vhodnými ke hnojení 
hnojivy podle odstavce 1 se rozumí veškeré užívané 
zemědělské pozemky obchodního závodu, s výjimkou 
zemědělských pozemků, které nelze na žádné jejich 
části hnojit, například v zastavěném území obce nebo v 
ochranných pásmech vodních zdrojů, nebo úhorů.“. 

4. K čl. II: 
Navrženou dikci přechodného ustanovení doporučujeme 
přepracovat, aby přesněji odpovídala změnám obsaženým v novele 
– tyto změny jsou dle našeho názoru v hmotněprávní a nikoli 
procesní rovině, a proto není případné hovořit o řízeních. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. V předkládací zprávě a v odůvodnění návrhu (str. 2) je uvedeno, 
že předkladatelem materiálu je Ministerstvo životního prostředí, 
ačkoliv podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, příloha 
č. 1 ze dne 14. prosince 2015 (č. 1031), je předkladatelem 
Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo životního prostředí je pouze 
spolupředkladatelem návrhu. V tomto směru požadujeme úpravu 
materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Materiál byl upraven ve smyslu připomínky. 
Ministerstvo životního prostředí je spolupředkladatelem 
návrhu. 
 
Rozpor byl odstraněn.  

2. V předkládací zprávě (str. 1) je uveden odkaz na nitrátovou 
směrnici, konkrétně na článek 3 odst. 4, kde jsou podle návrhu 
stanovena základní pravidla pro revize zranitelných oblastí. Po 
formální stránce považujeme za vhodnější odkázat v obecné rovině 
na článek 3, resp. článek 6 nitrátové směrnice. 

Vysvětleno. 
Předkládací zpráva k tomuto materiálu odkaz na čl. 3 
odst. 4 nitrátové směrnice neobsahuje. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  
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Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

1. K bodu 1: 
Nahrazovaný paragraf má nadpis, což je nutné vyjádřit v textu 
novelizačního bodu. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 3: 
Na konci textu písmene nelze vložit slova za slova, ale doplnit 
slova na konci jeho textu. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 6: 
Nahrazovaný paragraf má nadpis, což je nutné vyjádřit v textu 
novelizačního bodu. Odkaz na jiný právní předpis se provádí v 
podobě jeho zkráceného nebo zobecněného názvu doplněného 
odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace 
tohoto jiného právního předpisu. Pro značný počet odstavců je 
ustanovení paragrafu nepřehledné. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 39 odst. 2 uvádějí, 
že „V paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být 
obsaženo více jak 6 odstavců, …“. V tomto případě 
považujeme za srozumitelnější ponechat danou právní 
úpravu v jednom paragrafu. 
Pokud jde o odkaz na jiný právní předpis, je v tomto 
případě aplikován čl. 62 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, tzn. zkrácená citace právního předpisu. 

4. K bodu 8: 
Nahrazovaný paragraf má nadpis, což je nutné vyjádřit v textu 
novelizačního bodu. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 18: 
Text novelizačního bodu zakončit uvozovkami a tečkou. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  
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Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Připomínka k § 10 NV č. 50/2015 Sb.:  
Žádáme o zařazení výjimky v případě komplexních pozemkových 
úprav (KPÚ) v souvislosti s povinnostmi greeningu v přímých 
platbách. Tato výjimka byla dříve uplatňovaná v zákonu o 
zemědělství č. 252/1997 Sb. ve vztahu k udržování stálých pastvin 
a travních porostů a dodržování podmínek v GAEC (§ 3k). Při 
absenci výjimky mohou být žadatelé v případě KPÚ poškozeni, 
pokud je jim náhradou za ornou půdu vedenou v katastru 
nemovitostí vydán pozemek s odlišnou kulturou v LPIS (kulturou T) 
a současně je na tuto plochu vztažen zákaz rozorávání dle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. 

Neakceptováno. 
S ohledem na úvodní větu předkládaného materiálu 
nelze v souladu s legislativní technikou připojit novelu NV 
50/2015 S. k předkládanému materiálu. 
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2. Obecně: 
S ohledem na úpravy v nastavených číselných hodnotách 
doporučujeme evidovat přílohové části v údajích za limity hnojení 
k jednotlivým plodinám. 

Akceptováno. 
Uvedené hodnoty budou podrobeny konečné revizi, kdy 
se nepředpokládají další úpravy dílčích hodnot. Výjimku 
představuje mrkev, ředkvička, kde dojde k úpravě limitu. 

3. Obecně k § 3 a příloze č. 1: 
Doporučujeme jasně definovat termín platnosti územního členění 
(platnost vymezení katastrálních území) pro jasnou definici územní 
působnosti NV.  
Odůvodnění: S ohledem na průběh administrace a dopad na 
zemědělskou praxi doporučujeme fixovat územní vymezení 
k termínu 30. 4. roku schválení NV. 

Vysvětleno. 
Nastavení účinnosti vymezení katastrálních území a 
jejich aktualizace bude nastaveno interním příkazem vůči 
LPIS a dále prezentováno v metodickém pokynu 
k provádění nařízení vlády. 

4. Obecně:  
Doporučujeme upřesnit užívanou terminologii, např. specifikace 
trvalých / dočasných povrchových vod - § 9 atd. 

Neakceptováno. 
Specifikace trvalých a dočasných vod bude řešena 
v metodice k nařízení vlády. 

5. K § 7 Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně 
klimatických podmínek stanoviště: 
Při nastavení principu začlenění pozemků a plodin do výnosových 
hladin a úrovní není popsán přístup k prvnímu pěstování zeleniny 
v rámci podniku. Doporučujeme tuto variantu legislativně ošetřit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky a to doplněním 
věty do odstavce 4:  
„Při prvním pěstování zeleniny v obchodním závodě se 
použijí limity pro střední výnos.“. 

6. K § 9 Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných 
oblastech: 
Pro zachování smyslu textu doporučujeme revizi formální úpravy 
odst. 1 písm. b). 

Vysvětleno. 
Viz připomínka č. 3. 
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7. K části první – čl. II, části třetí – čl. VI., části čtvrtá – čl. VIII: 
Navrhujeme vypustit přechodná ustanovení.  
Pokud se jedná o část druhou,  navrhujeme přechodná ustanovení  
v Čl. IV v následujícím znění: 
Znění požadavku uvedeného v pořadovém čísle aktu 7 pořadovém 
čísle požadavku 5 a v pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle 
požadavku 4 se pro dotace za rok 2016 vyhodnotí podle nařízení 
vlády č. 309/2014 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu 
reagující na novelu NV 262/2012 Sb. a upravující pouze odkazy na 
odpovídající paragrafy a odstavce NV 262/2012, jeví se přechodná 
ustanovení jako nadbytečná. 

Neakceptováno. 
Připomínka se netýká předkládaného materiálu. 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K § 6 odst. 1:  
Navrhujeme období zákazu hnojení rozšířit na veškeré druhy 
zemědělských kultur (§ 3 NV č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů), 
tedy i na trvalé kultury a ostatní kultury.  
Odůvodnění: Podle názoru ÚKZÚZ by měl být zákaz hnojení 
uplatňován u veškerých druhů zemědělských kultur, s výjimkou 
případů uvedených v § 6 odst. 2 návrhu.  

Neakceptováno. 
Aktuální nastavení implementace směrnice odpovídá 
podmínkám polních plodin a travních porostů Specifické 
podmínky trvalých kultur by vzhledem k výrazně 
odlišným potřebám vyžadovaly specifický přístup 
v podobě podmínek z nastaveného akčního programu. 
V návaznosti na zavedení období zákazu hnojení by 
měla následovat i vazba na limity hnojení atd. Tyto 
normativy nejsou aktuálně dostupné. Vzhledem 
k rozsahu a dosavadním praxi nejsou tyto zahrnuty.   

2. K § 9 odst. 3, větě druhé: 
Navrhujeme upravit text tak, že „k následnému doplnění na 
potřebný podíl steliva“ může dojít kdykoliv před uložením na 
zemědělskou půdu.  
Odůvodnění: Podle navržené úpravy, by k doplnění steliva muselo 
dojít ve stáji a teprve po té, by takto upravenou chlévskou mrvu 
bylo možné vyvážet na zemědělskou půdu. Podle názoru ÚKZÚZ 
může docházet k úpravě (doplnění steliva) i po vyskladnění ze 
stáje, tedy někde na vodohospodářsky zabezpečené ploše a po 
provedené úpravě může dojít k uložení na ZP. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení 
skotu větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou 
mrvu, a to i po jejím následném doplnění na potřebný 
podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez 
meziskladování.“. 

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  
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Družstevní 
asociace ČR 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  1. Obecně: 
Za problematické považujeme především prodloužení období 
zákazu hnojení organickými hnojivy z původního termínu do 31.1 
nově do 15.2, které může postihnout zejména zemědělce 
hospodařící v suchých teplých regionech. Doporučujeme zvážit 
možnost prodloužení termínu do 10. 2. a zvážit i variantu 
s využitím aplikace inhibitorů nitrifikace, při zachování stejných 
termínů. Pokud EK trvá na takto vyjednaných termínech, je lepší 
navržená varianta, než zavedení zranitelné oblasti pro celé území 
ČR. Otázkou je i navržená svažitost u pozemků s prodlouženým 
období zákazu hnojení. Pokud zůstane zachováno prodloužení 
termínu v těchto oblastech, požadujeme zvýšení svažitosti na 5 
stupňů (viz připomínka č. 3.) 

Akceptováno částečně.  
Uvedené prodloužení se týká pouze ozimých plodin na 
sklonitých pozemcích. 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, vhodnosti aplikace hnojiv v chladnějším 
období) a z výsledků monitoringu akčního programu v 
zemědělské praxi (vyšší riziko povrchového smyvu hnojiv 
na sklonitých pozemcích se sklonitostí nad 3 stupně). 
Nastavení období zákazu hnojení bylo zcela revidováno 
a to s ohledem na zavedení podmínky pro řepku a 
ozimou pšenici. 
Navržená svažitost bude zvýšena na 5 stupňů. 
Prodloužení zákazu hnojení v předjaří vyplývá z jednání 
s Evropskou komisí i z aplikační praxe. 
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2. Obecně: 
Chybí veřejně dostupný monitoring povrchových a podzemních vod 
pro potřeby posuzování a kontroly zatížení území, kde 
hospodaříme nitráty.  

Vysvětleno: 
Stávající právní úprava (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu) 
nevyžaduje zveřejňování výsledků monitoringu v 
souvislosti s revizí vymezení zranitelných oblastí dle § 33 
zákona o vodách. 
Sledování vlivu komunálního znečištění nespadá do 
problematiky nitrátové směrnice (Směrnice Rady k 
ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů č. 91/676/EHS). Podle § 33 
vodního zákona provádí Ministerstvo životního prostředí 
přezkoumání vymezení zranitelných oblastí na základě 
identifikace povrchových nebo podzemních vod 
znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze 
zemědělských zdrojů a po vyhodnocení uvedených 
podkladů. 

3. Obecně: 
Znění nařízení vlády postupem času nabývá na složitosti, čímž se 
zhoršuje orientace a přehlednost. 

Vysvětleno. 
Zvyšující se složitost a horší míra přehlednosti nařízení 
vlády vychází rovněž z požadavků jednotlivých 
připomínkových míst, která požadují zohlednit specifika 
různorodých půdních a klimatických podmínek a často 
mají i odlišné požadavky na hnojení jednotlivých plodin. 
Při zjednodušení by bylo omezení někde velmi mírné a 
jinde zase neoprávněně přísné.  
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4. K § 9 odst. 2 písm. c) bodu 3: 
Požadujeme vyjmout slova „až 3“. 
Odůvodnění: Původně byl zahrnut pouze bod 1. Rozšířením o bod 
2 a 3 již nebude v praxi možno najít místo pro skladování. Navíc 
není žádný důkaz, že by docházelo ke znečištění vod. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Rozšíření výčtu hlavních půdních jednotek (v NV o bod 2 
a 3) je na základě šetření, ze kterého vyplynulo riziko 
uložení hnoje na půdách písčitých a půdách na velmi 
propustném podloží. Po upřesnění z hlediska rizika 
infiltrace bude rozsah půd v nařízení vlády rozšířen 
pouze o bod 2, tedy o půdy na velmi propustném podloží 
(HPJ 05, v klimatických regionech 0 – 3). Tyto půdy se 
ve zranitelných oblastech (ZOD) vyskytují na cca 35 tis. 
ha, celkem ve 400 katastrálních územích (k.ú.). Jen ve 
200 k.ú. však tyto půdy přesahují celkovou výměru 20 ha 
a z toho ve 150 k.ú. mají zastoupení nad 10 % výměry 
z.p. v ZOD. V těchto k.ú. je ale nízká intenzita chovu 
hospodářských zvířat, za přežvýkavce v průměru 0,16 
DJ/ha. Pouze ve 30 k.ú. je intenzita chovu nad 0,2 DJ/ha. 
Jedná se o okresy Nymburk (9 k.ú.), Brno-město a Brno-
venkov (8 k.ú.), Břeclav (4 k.ú.). V ostatních okresech 
jsou to jen 1-2 k.ú. (Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, 
Kolín, Kutná Hora, Louny, Prostějov).  
 
Rozpor byl odstraněn. 

5. K Příloze č. 2, tabulka č. 1: 
Požadujeme zkrátit termín zákazu z navrhovaného 15. 2 na 10. 2, 
případně ponechat stávající termíny s možností aplikace inhibitorů 
nitrifikace 

Vysvětleno. 
Viz připomínka č. 1. 

6. K Příloze č. 2, tabulka č. 1 vysvětlivka**: 
Ve slovech … „s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 3 stupně“ 
zaměnit číslo 3 za číslo 5 
Odůvodnění: Zbytečně tvrdé opatření. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Z výsledků monitoringu v zemědělské praxi je 
prokazatelně vyšší riziko povrchového smyvu hnojiv na 
svažitých pozemcích, zejména na pozemcích bez 
porostu. Zvýšení na 5 stupňů lze akceptovat u pozemků 
s porostem. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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7. K Tabulce č. 6, 1. bod: 
Požadujeme za slova … „po obilovině“ doplnit slova nebo zeleném 
úhoru“. 
Odůvodnění: Hnojíme pro kulturní plodinu bez jakéhokoli 
předchozího hnojení. V tomto případě jde tedy o startovací hnojení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Po zeleném úhoru se v současném znění i po novele 
může na podzim předseťově hnojit jako po "jiné 
předplodině než je obilnina" (2. bod). Tedy pokud nebude 
předplodinou skutečně obilnina vyjmenovaná od roku 
2017 jako plodina pro zelený úhor (pohanka, proso, 
svatojánské žito), pak se může hnojit vyšší dávkou, jako 
po „obilnině“ (1. bod). 
Úhor se zeleným hnojením je obecně na úrovni zlepšující 
předplodiny (obohacení půdy o rychle rozložitelnou 
organickou hmotu, nulový export dusíku a tedy jeho 
kumulace v půdě). 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8. K § 7 odst. 9: 
Požadujeme doplnit za slova … „po sklizni kukuřice“ slova „na 
siláž“ a za slova „40 cm“ doplnit slova „a zbytky po sklizni kukuřice 
na zrno bez ohledu na výšku strniště.“ 
Odůvodnění: Dle původního textu vyloučena kukuřice na zrno – 
seká se na nižší strniště než 40 cm. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Za slámu se považují také zbytky po sklizni kukuřice na 
siláž, a to při výši strniště nejméně 40 cm.“.  
Tím je zdůrazněno, že se výška strniště zohlední jen u 
kukuřice na siláž. U kukuřice sklizené na zrno se 
samozřejmě na poli ponechává kromě strniště i sláma a 
na tu se jako na slámu obilnin možnost hnojení již 
vztahuje.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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9. K Tabulce č. 6, 3. bod: 
Požadujeme za slova … „slámy“ doplnit „a zapravované hmoty 
zeleného úhoru“ 
Odůvodnění: Poslední rok úhoru – rozklad organické hmoty úhoru, 
neprobíhalo žádné hnojení pozemku v rámci až tříletého trvání 
úhoru. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Po zeleném úhoru se v současném znění i po novele 
může na podzim předseťově hnojit jako po "jiné 
předplodině než je obilnina" (2. bod). Tedy pokud nebude 
předplodinou skutečně obilnina vyjmenovaná od roku 
2017 jako plodina pro zelený úhor (pohanka, proso, 
svatojánské žito), pak se může hnojit vyšší dávkou, jako 
po „obilnině“ (1. bod). 
Úhor se zeleným hnojením je obecně na úrovni zlepšující 
předplodiny (obohacení půdy o rychle rozložitelnou 
organickou hmotu, nulový export dusíku a tedy jeho 
kumulace v půdě). 
 
Rozpor byl odstraněn. 

10. K § 9 odst. 2, 2. řádek: 
Požadujeme vyjmout slovo „kompost“. 
Odůvodnění: V případě kompostu se jedná o zastabilizovanou 
hmotu, kde nedochází k únikům. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Na organické hnojivo kompost i tuhá statková hnojiva je 
pohlíženo stejně, z důvodů předběžné opatrnosti. Navíc 
nelze vždy odlišit, co je hnůj a co je kompost, při jeho 
výrobě přímo na poli ze statkových hnojiv. Kompost se 
má překopávat, přitom jej lze přesunout o cca 20 m vedle 
původního umístění a může tam být další rok… 
 
Rozpor byl odstraněn. 

11. K § 7 odst. 5 písm. c) bodu 2: 
Vypadlo slovo „digestát“. 

Neakceptováno. 
Slovo „digestát“ vypadlo z textu záměrně, a to ze zápočtu 
ve výši 70 % celkového dusíku. V novele se snížil 
zápočet dusíku z digestátu na 60 %, jako je tomu u 
většiny hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, kam 
digestát patří. 

V Praze dne 10. května 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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