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

 
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. 59230/2017-MZE-12154, ze dne 3. listopadu 2017, s termínem dodání stanovisek do 27. listopadu 
2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. Předložený materiál se týká nařízení vlády č. 262/2012 Sb., jak 
je uvedeno na obálce materiálu viz "Obsah:" a v návrhu 
usnesení vlády. Z neznámých důvodů je však na obálce jako 
věc uvedeno "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 112/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění 
pozdějších předpisů". Pravděpodobně se jedná o chybně 
uvedený název předkládaného materiálu a je nutné název 
opravit, v jiném případě požadujeme vysvětlení;  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. V navrhovaném textu § 7 odst. 6 písm. e) doporučujeme 
vypustit slova „bodů 1 až 3“ jako nadbytečná;  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. Návrh materiálu přes svou útlost má i pravopisné chyby - v 
Předkládací zprávě v 5. odst., 1. větě má být zřejmě "právě 
probíhajícího", nikoli "pobíhajícího". Stejná věta je i na 1. straně 
Odůvodnění se stejnou chybou. Na 2. straně Odůvodnění ve 3. 
odst. za výrazem "z rozpočtu Ministerstva zemědělství" chybí 
tečka.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K odůvodnění: 
Dle Legislativních pravidel vlády musí odůvodnění obsahovat 
informaci o dopadech na podnikatelské prostředí ČR. Požadujeme 
doplnit dopady na podnikatelské prostředí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a 
finanční dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, 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 nařízení vlády nelze 
očekávat negativní dopady na podnikatelské prostředí 
České republiky. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K obálce: 
Název návrhu nařízení vlády uvedený za slovem „Věc:“ je nutno 
opravit, neboť materiál se týká změny nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., nikoliv nařízení vlády č. 112/2008 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K předkládací zprávě: 
Text druhého odstavce, který je velmi obecný, doporučujeme 
upravit tak, aby z něj bylo zřejmé, z jakého důvodu je technická 
úprava nařízení vlády č. 262/2012 Sb. prováděna a o jaké změny 
tohoto nařízení se jedná. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení 
vlády je technická úprava, kterou se upřesňují požadavky 
na hnojení zeleniny, hospodaření na zemědělských 
pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod 
a úprava použití hnojivých látek v období zákazu hnojení 
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. 

4. K návrhu nařízení vlády: 
Bod 4 - za slovo "plodin" doporučujeme vložit čárku; shodným 
způsobem je nutno upravit i text v platném znění.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K odůvodnění: 
Str. 1, druhý odstavec - doporučujeme blíže konkretizovat, jaké 
změny nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se navrhují provést. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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.  

6. K odůvodnění: 
Str. 1, osmý odstavec - z důvodu zvýšení srozumitelnosti 
problematiky navrhujeme uvést alespoň v příkladmém výčtu, jaká 
nařízení Evropského parlamentu a Rady upravují podpory 
poskytované v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 
2020. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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. 
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7. K odůvodnění: 
Str. 2, druhý odstavec – domníváme se, že je vhodné upřesnit, pro 
koho jsou pravidelná celorepubliková školení určena. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Školení jsou určena pro zemědělskou veřejnost. Zástupci 
zemědělských podniků jsou pravidelně, zpravidla dvakrát 
ročně seznamováni se změnami a novinkami ve znění 
nitrátové směrnice. 

8. K odůvodnění: 
Str. 2, pátý odstavec - použité zkratky doporučujeme rozepsat, aby 
byl zřejmý jejich význam. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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.  

9. K odůvodnění: 
Str. 2 - doporučujeme doplnit bližší zhodnocení vztahu navrhované 
právní úpravy a předpisů Evropské unie, zejména pak vztahu k 
uváděné nitrátové směrnici, resp. jejím jednotlivým ustanovením. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Návrh nařízení vlády transponuje směrnici č. 91/676 EHS 
v České republice. Dle článku 4 směrnice, definuje akční 
program pro zranitelné oblasti dusičnany a zásady 
správné zemědělské praxe mimo zranitelnou oblast. 

10. K odůvodnění: 
Str. 3 - navrhujeme text týkající se zhodnocení korupčních rizik 
upravit tak, aby odpovídal navrhovaným změnám nařízení vlády č. 
262/2012 Sb. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Navrhovaná právní úprava vzhledem k legislativně 
technickému charakteru upravující hospodaření na 
zemědělském pozemku neobsahuje ustanovení, která by 
byla předmětem korupčního rizika 

11. K odůvodnění: 
Upozorňujeme, že obsahem materiálu není závěrečná zpráva z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) a zároveň není uvedeno 
zdůvodnění, proč nebyla zpracována, doporučujeme proto 
chybějící zprávu, nebo odůvodnění jejího nezpracování doplnit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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12. K odůvodnění: 
Str. 4, k Čl. II - vysvětlení účelu a smyslu přechodného ustanovení 
doporučujeme upravit tak, aby vystihovalo obsah jeho textu (návrh 
nařízení vlády hovoří o vzniklých právních vztazích, avšak 
odůvodnění pojednává o zahájených řízeních). 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 
z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“), v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění (dále jen „Metodické pokyny“). 
Povinností předkladatele je v odůvodnění nařízení vlády 
jednoznačně stanovit, zda navrhovaná právní úprava právo 
Evropské unie provádí nebo neprovádí. Pokud jej provádí, je nutno 
postupovat v souladu s pravidly vykazování implementace, jak je 
stanoví Legislativní pravidla a Metodické pokyny (implementační 
ustanovení návrhu je nutno podtrhnout a označit celexovým číslem 
(čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel). K návrhu je nutno 
přiložit rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel) a aktualizované tabulky srovnávací (čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel)). 
Odůvodnění návrhu sice identifikuje relevantní předpis Evropské 
unie (str. 2), avšak žádné z navrhovaných ustanovení neoznačuje 
jako implementační. 
Je tudíž nezbytné, aby předkladatel jasným způsobem uvedl, zda 
je návrh přímo vůči právu EU (uvedenému předpisu Evropské unie) 
implementační. Pokud tomu tak je, je nutno provést řádné 
výkaznictví; v opačném případě je alespoň nutno doplnit 
odůvodnění k návrhu v tom smyslu, že uvedený předpis EU se 
problematiky upravené návrhem dotýká, žádný jeho konkrétní 
požadavek však není návrhem nařízení vlády promítán. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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. 
 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  
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Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

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.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  
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Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.   
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Agrární komora  1. K § 4 odst. 2: 
(2) Pokud se obchodní závod zemědělského 

podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně, vztahuje se 
akční program 

a) na zemědělské pozemky podle § 5 ve zranitelných 
oblastech, s výjimkou požadavku podle § 8 odst. 1, nebo 

b) na všechny skladovací prostory statkových hnojiv, pokud jde o 
požadavek podle § 9 odst. 1. 
§ 9 Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných 
oblastech 
 (1) Zemědělský podnikatel zajistí skladovací prostory pro statková 
hnojiva6) s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční 
produkci 
Podniky mimo  zranitelné oblasti mají povinnost mít skladovací 
kapacity na tekutá SH: kejda 4 měsíce, močůvka + hnojůvka 3 
měsíce - platí vyhláška č. 377/2013 Sb. - § 6 odst. 2  
Návrh úpravy:  Pravidla akčního programu a nitrátové směrnice pro 
hospodaření v ZOD  by se týkala jen „samostatné výrobní 
jednotky“, nikoli celého IČ. 
Navrhovaná definice: Samostatná výrobní jednotka nemusí mít 
samostatné IČ, nicméně má vlastní výrobní kapacity a působí 
víceméně nezávislé na dalších výrobních jednotkách spadajících pod 
stejné IČ. Plán hospodaření a aplikace statkových hnojiv probíhá 
v samostatné výrobní jednotce autonomně a nedochází k transportu 
statkových hnojiv mezi jednotlivými výrobními jednotkami podniku 
spadajícího pod jedno IČ. 
Odůvodnění: V ČR existuje několik podniků, které mají 2 a více 
středisek od sebe vnějšími hranicemi středisek vzdálených více jak 15 
km ve formě tzv. detašovaného střediska.  Existují případy, kdy má 
podnik pod jedním IČ dvě střediska vzdálená stovky kilometrů. 
Některé z těchto podniků přitom mají jedno středisko mimo zranitelné 
oblasti a druhé detašované středisko v ZOD bez živočišné výroby, 
které obhospodařuje jen 5 % z celkové výměry pod jedním IČ. V tomto 
případě je zbytečné, aby v prvním středisku tento podnik musel mít 
sklady na 6 měsíců produkce, když se nachází mimo ZOD a do druhé 
střediska statková hnojiva nevyváží. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky byla provedena analýza možného 
dopadu požadované úpravy, ze které vyplynulo několik 
zásadních oblastí vyžadujících další diskusi v rámci procesu 
revize akčního plánu. 
Aktuálně platný návrh byl odsouhlasen EK a je jednou 
s dílčích podmínek zajištující specifické časové privilegium 
ČR a lhůtu vyjednanou pro skladování hnoje na 
zemědělském pozemku (9+3 měsíce místo požadovaných 
6), 
Vzhledem k organizaci dílčích provozů (registr chovaných 
hospodářských zvířat a možné převody) a s ohledem na 
kontrolovatelnost požadovaných podmínek je vymezení 
samostatné jednotky v případě zemědělského podniku 
obtížně definovatelné tak, aby nedošlo k navýšení rizika 
znečištění vody dusičnany ze zemědělských zdrojů 
zejména v katastrech přímo souvisejících se ZOD.  
Navrhovaná úprava zasahuje i do dalších souvisejících 
předpisů zejména v oblasti finančních podpor EU (PRV – 
AEKO). 
Aktuálně je nutné hledat technická řešení případných 
problematických podnikových struktur. 
Otevření diskuse k uvedené problematice by ve své 
podstatě mohlo vést k návrhu rozšiřování zranitelných 
oblastí, což není v zájmu MZe. 
Vzhledem k navrhované změně bude tento bod zařazen 
mezi témata diskutovaná v rámci konzultací (od 2019) k 
přípravě revize dílčích podmínek AP plánovaných na rok 
2021+.  
Z procesního hlediska je navrhované znění vzhledem 
k povaze neakceptovatelné. Uvedená problematika není 
předmětem novely. Probíhající úprava návrhu nařízení je 
technického charakteru a neklade si za cíl komplexní revizi 
AP. Dojednané a historicky schválené nástroje akčního 
programu se v tuto chvíli nemění. 

Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 6: 
Zákaz hnojení dle odstavce č. 1 se nepoužije, pokud  nepříznivé 
klimatické podmínky (úředně potvrzené)  v době 30 - 45 dnů před 
započetím doby zákazu aplikace  hnojiv  s rychle uvolnitelným 
dusíkem neumožní aplikovat tekutá statková a tekutá 
organická hnojiva na zemědělské pozemky. 
Odůvodnění: V tomto roce mnohé podniky z důvodů 
dlouhotrvajících dešťů v podzimních měsících v kombinaci  s 
opožděnými podzimními například sklizňovými pracemi kukuřice, 
nemohly  a také nestihly technicky vyaplikovat tekutá hnojiva ze 
zásobníků do doby zákazu tedy do 5. resp. 15. listopadu). Tím 
pádem se zemědělci vystavují sankci od kontrolních úřadů  za 
aplikaci  rychle uvolnitelného N v době zákazu  a riskují minimálně 
krácení podpor (porušení CC v ZOD a min. požadavků pro dotace 
AEKO). 
Tzn. zakotvit do NV 262/2012 Sb. statut vyšší moci. SZIF zná statut 
vyšší moci např. pro doložení neprovedené   seče TTP  žadatelem 
z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a pod. 
Velký problém letos vzhledem k nepřízni počasí na přelomu října a 
listopadu nastal i pro podniky s chovem prasat bez půdy, protože 
podniky s půdou, které si nechávají smluvně kejdu prasat vozit na 
svoje pozemky, se bojí, že  povolit hnojení kejdou prasat po době 
zákazu (pokud je to technicky možné) je pro ně riskantní v podobě 
ztráty podpor (porušení CC v ZOD a min. požadavků pro dotace 
AEKO). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky byla provedená technická revize 
nastavených termínů a možností jejich revize 
s následujícími závěry: 
Aktuálně platné nastavené období zákazu hnojení je 
kompromisním závěrem vyjednávání se zástupci EK, kdy 
původní požadavky vyžadovaly výrazné rozšíření jak 
podzimní (požadavek EK již od počátku října), tak jarní 
(významné prodloužení s ohledem na posun zimního 
období a distribuci srážek) části období zákazu. V rámci 
uvedené dohody byly ze strany EK akceptovány výjimky 
pro některé plodiny. 
Implementace směrnice ze své podstaty nezavádí princip 
vyšší moci jako takové, ale umožňuje zavedení 
technického řešení případné neočekávané situace. 
Takový nástroj již v dnešním AP umožňuje při nahlášení 
havarijní situace provést specifické preventivní opatření 
aplikace i v období zákazu. 
Otevření další diskuse k problematice období zákazu 
hnojení aktuálně vede s ohledem na cíle směrnice 
(kvalita zdrojů vody a minimalizace rizika znečištění ze 
zemědělských zdrojů) spíše k požadavku na navýšení 
skladovacích kapacit, což není v zájmu MZe. 
Případné úpravy termínů jsou dojednatelné na základě 
dlouhodobé datové řady, kdy EK vyhodnocuje stabilitu a 
dlouhodobost sledovaných trendů. Navržená úprava by 
musela být obhajitelná z dlouhodobého časového 
horizontu. Aktualizované podklady budou diskutovány 
v rámci revize AP. 
Z procesního hlediska je navrhované znění vzhledem 
k povaze neakceptovatelné. Uvedená problematika není 
předmětem novely. Probíhající úprava návrhu nařízení je 
technického charakteru a neklade si za cíl komplexní 
revizi AP. Dojednané a historicky schválené nástroje 
akčního programu se v tuto chvíli nemění. 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUMB4CNJ)
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUMB4CNJ)
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

1. K § 6: 
Letošní rok je typickým příkladem toho, že ustanovení týkající 
se období zákazu hnojení nereflektují realitu a nepřipouští 
reakci na výjimečné situace, což pak nutí zemědělce 
k nelegálním aktivitám. Letos bylo relativně chladnější období, 
kdy docházelo k zrání hlavních polních plodin a hlavně v řadě 
regionů docházelo k mírným, avšak dlouhotrvajícím srážkám, 
které jednak oddalovaly sklizeň hlavní plodiny, poté zpracování 
půdy a logicky i možnost aplikace statkových hnojiv a jejich 
zapravení. Zemědělci se letos nacházejí v situaci, že mají plné 
skladovací kapacity statkových hnojiv, které nemohly dříve 
aplikovat, avšak ozast. 6, resp. tab. č. 1 v příloze č. 2 jim již 
neumožní tuto aplikaci provést.  
Proto požadujeme, aby se v textu promítl princip zásahu vyšší 
moci a nastavil se mechanismus, kdy bude možné ve 
výjimečných případech a v řádně odůvodnitelných podmínek 
aplikovat příslušné kategorie hnojiv i po určitou část období 
zákazu se souhlasem příslušného orgánu. 

 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky byla provedená technická revize 
nastavených termínů a možností jejich revize 
s následujícími závěry: 
Aktuálně platné nastavené období zákazu hnojení je 
kompromisním závěrem vyjednávání se zástupci EK, kdy 
původní požadavky vyžadovaly výrazné rozšíření jak 
podzimní (požadavek EK již od počátku října), tak jarní 
(významné prodloužení s ohledem na posun zimního 
období a distribuci srážek) části období zákazu. V rámci 
uvedené dohody byly ze strany EK akceptovány výjimky 
pro některé plodiny. 
Implementace směrnice ze své podstaty nezavádí princip 
vyšší moci jako takové, ale umožňuje zavedení 
technického řešení případné neočekávané situace. 
Takový nástroj již v dnešním AP umožňuje při nahlášení 
havarijní situace provést specifické preventivní opatření 
aplikace i v období zákazu. 
Otevření další diskuse k problematice období zákazu 
hnojení aktuálně vede s ohledem na cíle směrnice 
(kvalita zdrojů vody a minimalizace rizika znečištění ze 
zemědělských zdrojů) spíše k požadavku na navýšení 
skladovacích kapacit, což není v zájmu MZe. 
Případné úpravy termínů jsou dojednatelné na základě 
dlouhodobé datové řady, kdy EK vyhodnocuje stabilitu a 
dlouhodobost sledovaných trendů. Navržená úprava by 
musela být obhajitelná z dlouhodobého časového 
horizontu. Aktualizované podklady budou diskutovány 
v rámci revize AP. 
Z procesního hlediska je navrhované znění vzhledem 
k povaze neakceptovatelné. Uvedená problematika není 
předmětem novely. Probíhající úprava návrhu nařízení je 
technického charakteru a neklade si za cíl komplexní 
revizi AP. Dojednané a historicky schválené nástroje 
akčního programu se v tuto chvíli nemění. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 4: 
V ČR existuje řada podniků, které mají 2 a více středisek od 
sebe vnějšími hranicemi středisek vzdálených více jak 15-20 km 
ve formě tzv. detašovaného střediska (někdy jsou vzdálena i 
přes několik okresů). Některé z těchto podniků má 1. středisko 
mimo ZOD a 2. detašované středisko v ZOD, kde třeba nemá 
dokonce žádnou živočišnou a hospodaří jen např. na 5 % z.p. 
ze své celkové výměry. Z tohoto pohledu tedy není nutné, aby 
musel podnik ve svém domácím 1. středisku mít sklady na 6 
měsíců a dodržovat veškerá další společná ustanovení z NV 
akčního programu, když do detašovaného střediska nemá šanci 
statková hnojiva dovážet. Navrhujeme zvážit záměnu 
posuzování subjektu (ve smyslu tohoto paragrafu) z IČ na 
pojem "samostatná výrobní jednotka", nebo "samostatné 
středisko", které nemá další své polnosti od vnější hranice další 
jednotky/střediska blíž jak 15 km. Pak všechna společná 
ustanovení dosud platná pro celý podnik by se vztahovala nově 
jen na tuto menší územní samostatnou jednotku, či samostatné 
středisko zařazené do ZOD!! 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky byla provedena analýza možného 
dopadu požadované úpravy, ze které vyplynulo několik 
zásadních oblastí vyžadujících další diskusi v rámci procesu 
revize akčního plánu. 
Aktuálně platný návrh byl odsouhlasen EK a je jednou 
s dílčích podmínek zajištující specifické časové privilegium 
ČR a lhůtu vyjednanou pro skladování hnoje na 
zemědělském pozemku (9+3 měsíce místo požadovaných 
6), 
Vzhledem k organizaci dílčích provozů (registr chovaných 
hospodářských zvířat a možné převody) a s ohledem na 
kontrolovatelnost požadovaných podmínek je vymezení 
samostatné jednotky v případě zemědělského podniku 
obtížně definovatelné tak, aby nedošlo k navýšení rizika 
znečištění vody dusičnany ze zemědělských zdrojů 
zejména v katastrech přímo souvisejících se ZOD.  
Navrhovaná úprava zasahuje i do dalších souvisejících 
předpisů zejména v oblasti finančních podpor EU (PRV – 
AEKO). 
Aktuálně je nutné hledat technická řešení případných 
problematických podnikových struktur. 
Otevření diskuse k uvedené problematice by ve své 
podstatě mohlo vést k návrhu rozšiřování zranitelných 
oblastí, což není v zájmu MZe. 
Vzhledem k navrhované změně bude tento bod zařazen 
mezi témata diskutovaná v rámci konzultací (od 2019) k 
přípravě revize dílčích podmínek AP plánovaných na rok 
2021+.  
Z procesního hlediska je navrhované znění vzhledem 
k povaze neakceptovatelné. Uvedená problematika není 
předmětem novely. Probíhající úprava návrhu nařízení je 
technického charakteru a neklade si za cíl komplexní revizi 
AP. Dojednané a historicky schválené nástroje akčního 
programu se v tuto chvíli nemění. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K bodu 4: 
Navrhujeme následující zpřesnění: 
V příloze č. 2 tabulce č. 1 vysvětlivka *** zní: 
„*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému 
pěstování plodin v daném (příslušném) kalendářním roce, je 
zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k 
následnému pěstování plodin v daném (příslušném) 
kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 
1. června do 31. července.“. 

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

K příloze č. 3 – tabulka č. 1: 
Na základě provedené analýzy výnosovosti je navržena úprava 
zařazení BPEJ do výnosových hladin. Konkrétně se jedná o oblasti 
v klimatickém regionu 8, převažující HPJ j34. Bylo zjištěno, že 
výnosy odpovídají druhé výnosové hladině VH 2. Na základě 
uvedeného navrhujeme úpravu tabulky a přeřazení HPJ 34 v 8 KR 
do výnosové hladiny č. 2. 

Akceptováno. 
Text je upraven. Pro výnosovou hladinu č. 1 se rozmezí 
HPJ pro 8 a 9. klimatický region upravuje v části 34 – 38 
nově na interval 35 – 38. Tímto krokem automaticky 
přechází HPJ 34 do tabulky pro 2. Výnosovou hladinu. 
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Zemědělský 
svaz ČR 

1. K § 7 odst. 8: 
Na základě četných dotazů k výkladu uvedeného paragrafu 
navrhujeme zpřesnění textace písm. a) odst. (8) tak, aby byla 
v souladu s výkladem a byla tak umožněna aplikace i dalších 
písmen uvedeného odstavce. Aktuální znění de facto vylučuje 
možnost kombinace různých hnojiv dle bodů c) a d). Jedná se o 
technické upřesnění. 
 
 
 

Akceptováno. 
Text písmene a) byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„a) maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé 
způsoby hnojení a hnojiva podle písmene A a B nelze 
mezi sebou sčítat,“. 

 2. K Příloze č. 3 tab. č. 5 Limity přívodu dusíku k jednotlivým 
plodinám nebo kulturám bez ohledu na výnosové hladiny 
S ohledem na vyhodnocení výnosovosti jednotlivých plodin 
navrhujeme úpravu uvedené tabulky ve smyslu potřeby zohlednění 
specifických vlastností a potřeb sóji. Navrhujeme tuto plodinu 
vyjmout z limitu stanoveného pro luskoviny a ponechat pěstování 
sóji bez dalšího omezení. 
 
Sója při výnosu nad 3t/ha a současném stavu NS čerpá N z půdní 
zásoby bez možností doplnění. 
Pokud se nepodaří nastartovat hlízkové bakterie je u sóje bilance 
záporná a není reálný ani solidní výnos. 
výnos sóji t/ha                  spotřeba N kg/ha 
2,5                                          180 
5                                              460 
 
Činností hlízkových bakterii je možno fixovat v ideálních 
podmínkách až 300 kg/ha N. V případě ČR to bude spíše do 220 
kg/ha. I dnes v suché periodě počasí jsou pěstitelé, kteří mají 
výnos okolo 5 t/ha. 

Akceptováno částečně. 
Na základě vyhodnocení bilance N s ohledem na výnosy 
sóji v podmínkách ČR navrhujeme dílčí úpravu uvedení 
tabulky přílohy č. 3, kdy s ohledem na rozsah pěstování 
sója nebude vyřazena z limitů hnojení, nicméně bude 
vyřazena z omezení stanoveného pro luskoviny obecně 
a zaveden bude ve stejné tabulce (tedy bez výnosových 
hladin) samostatný limit přívodu kg N /ha. 
Odběr dusíku ve výši 70-90 kg N na 1 t zrna a 
příslušného množství slámy, tj, při 3 t/ha 200 kg N/ha, při 
5 t/ha přes 400 kg N. 
Plocha sóji v ČR byla v roce 2016 celkem 10 608 ha, 
prům. výnos 2,64 t/ha (ČSÚ). Dle diverzifikace (2017) je 
to 11 040 ha. Plodina tedy není v ČR tolik rozšířená, 
proto mohou být problémy s fixací N.  
V metodice pěstování sóji, kterou vydal Agritec (Houba a 
kol) v roce 2011 se uvádí při zavádění sóji na nové 
pozemky hnojení 80-120 kg N/ha. Jiné zdroje uvádí 
obvykle do 50 kg/ha při současné biologické fixaci N2. 
Navrhuji limit 80 kg N/ha. 

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  
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Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské 
asociace 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 8. února 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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