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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.  
 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je technická úprava, kterou se 

upřesňují požadavky na hnojení zeleniny na celkové ploše větší než 20 ha, hospodaření na 
zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod a dále se v období 
zákazu hnojení upravuje použití hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na orné půdě a 
trvalých travních porostech. Tyto změny reagují na potřebu zpřesnit podmínky a postupy 
v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků, jak to ukázala dosavadní zemědělská 
aplikační praxe.  

 
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).  

 
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.  

 
Návrh nařízení vlády zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu právě 

pobíhajícího akčního programu. 
 
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. 
 
Změny nařízení vlády jsou legislativně technického charakteru. Návrh nařízení vlády 

není přímo k předpisu Evropské unie č. 91/676EHS o ochraně vod před znečištěním 
způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů implementační. Změny upravené návrhem 
nařízení jsou na národní úrovni a nemají tudíž žádný vliv na transpozici evropského práva. 
 

Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 
PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (ES) č. 808/2014. 
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Požadavky nitrátové směrnice, které jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti, 
stejně jako podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 
2020, stanovené Nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

- prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění. 
 

Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 
PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (ES) č. 808/2014 
 
Uvedené předpisy Evropské Unie se problematiky upravené návrhem nařízení vlády sice 
dotýkají, ale žádný jeho konkrétní požadavek není návrhem nařízení vlády promítán. 
 
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 úpravy akčního 
programu nebyly realizovány, mohlo by dojít, s ohledem na současný vývoj českého 
zemědělství, ke zhoršení realizovatelnosti požadovaných opatření akčního programu.  
 
Dotčené subjekty: 

Návrh novely nařízení vlády se přímo dotýká zemědělských podnikatelů hospodařících 
ve zranitelných oblastech, a to i částečně.  

 
Souběžně bylo zahájeno pravidelné celorepublikové školení zaměřené na aktuální 

úpravy Akčního programu. Školení jsou určena pro zemědělskou veřejnost. Zástupci 
zemědělských podniků jsou pravidelně, zpravidla dvakrát ročně, seznamováni se změnami a 
novinkami ve znění nitrátové směrnice. Další aktivity probíhají pravidelně v souladu s 
finanční i komunikační strategií nitrátové směrnice. 

 
Veškeré tyto aktivity jsou financovány z rozpočtu Ministerstva zemědělství 

 
Konzultace: 

Příprava předkládaného návrhu byla po celou dobu založena na partnerství 
odpovědných státních institucí podílejících se na implementaci nitrátové směrnice (např. 
dozorové organizace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v.v.i.) Pro tyto účely je založena pracovní skupina pro implementaci 
nitrátové směrnice při MZe.  

 
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 o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
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Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 

smlouvami, jimiž je ČR vázána. 
 

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 dosah 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 nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na ostatní veřejné 

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

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

nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. Také nemá dopady na rodiny 
a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny.  

 
S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní dopady na 

podnikatelské prostředí České republiky. 
 

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. Návrh nařízení vlády zpřesňuje 
výkladové nejasnosti, jedná se o formální technickou úpravu vycházející z aplikační praxe. 
 
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. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava vzhledem k legislativně technickému charakteru upravující 

hospodaření na zemědělském pozemku neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika.. 
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Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 
má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 

 
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. 

 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, nejen 
s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bez 
požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 

 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
K bodu 1 
Jedná se o technickou úpravu a zároveň sjednocení textu se zněním § 15 odst. 7 písm. c) 
v nařízení vlády č. 75/2015 Sb..  
 
K bodu 2  
Jedná se o technickou úpravu pro upřesnění způsobu zápočtu využitelného dusíku z hnojiv 
v případě hodnocení vzorků půdy. Dusík ze statkových a organických hnojiv aplikovaných 
před datem odběru půdy se může projevit v hodnotách obsahu minerálního dusíku v půdě 
zjištěných odběrem. Úprava vylučuje duplicitní zápočet tohoto dusíku.  
 
K bodu 3 
Jedná se o zpřesnění písmene a) tak, aby bylo v souladu s výkladem a byla tak umožněna 
aplikace i dalších písmen uvedeného odstavce. Aktuální znění vylučovalo možnost 
kombinace různých hnojiv podle písmen c) a d). Jedná se o technické upřesnění. 
 
K bodu 4 
Jedná se o technickou úpravu. Mezi hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem patří tekutá 
statková hnojiva i kapalná organická hnojiva, tzn. digestát, na které se uvedený zákaz také 
vztahuje. 
  
K bodu 5 
V tabulce č. 1 přílohy č. 2. je upřesněn text, který zohledňuje pěstební postupy před 
začátkem zimního období, kdy se nemusí vždy jednat o ozimou plodinu. Příkladem je 
hnojení hnojem začátkem června pod čirok, který během intenzívního růstu v období srpen-
září vytvoří 30 – 40 t/ha biomasy a odebere z půdy větší množství dusíku než ozimé plodiny 
na podzim. 
 
K bodu 6 
Na základě provedené analýzy výnosovosti je navržena úprava zařazení BPEJ do 
výnosových hladin. Konkrétně se jedná o oblasti v klimatickém regionu 8, převažující HPJ 
34. Bylo zjištěno, že výnosy odpovídají druhé výnosové hladině VH 2. 
 
K bodu 7 
Na základě vyhodnocení bilance dusíku s ohledem na výnosy sóji v podmínkách České 
republiky je navržena dílčí úprava limitů hnojení pro sóju. Sója bude vyřazena z omezení 
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stanoveného pro luskoviny obecně a bude zaveden ve stejné tabulce (tedy bez výnosových 
hladin) samostatný limit přívodu kg N /ha. 
 
 
K Čl. II 
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 Čl. III 
K Účinnosti 
Stanovuje se doba účinnosti na 1. březen 2018 s ohledem na délku legislativního procesu. 
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