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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, ve znění pozdějších předpisů.  
 
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.  

 
Jediným důvodem předložení návrhu nařízení vlády je provedení drobné technické 

novely přílohy č. 1 nařízení vlády (účinnou od 1. srpna 2016 a publikovanou pod 
č. 235/2016 Sb.) reagující na nově vzniklá katastrální území vzniklá v důsledku zmenšení 
vojenského újezdu Slavkov u Města Libavá (tři novelizační body). 

 
Změnu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (vymezení zranitelných oblastí pro 

zemědělské obhospodařování z hlediska plnění požadavků tzv. nitrátové směrnice EU), 
je nutné provést co nejdříve, vzhledem k účinnosti stávajícího textu přílohy č. 1 
od 1. srpna 2016 a s ohledem na provázanost hospodaření ve zranitelných oblastech 
s dotační politikou resortu Ministerstva zemědělství a s předpisy Evropské unie. 

 
 

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 
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Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 

smlouvami, jimiž je ČR vázána. 
 
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., je v souladu se  směrnicí Rady (EHS) č. 91/676 ze dne 

12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 
(91/676/EHS). 

 
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 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). 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je legislativně technického charakteru (oprava 

přílohy č. 1) a přímo se netýká předpisů Evropské unie. 
 
 

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. 

 
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.  

 
 

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 
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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 čl. I. 
 
K bodům 1 až 3 
 

V příloze č. 1 k nařízení vlády se upravují v souladu s aktuálním platným vymezením 
katastrální území v ČR. Jedná se o katastrální území Kozlov u Velkého Újezdu a Varhošť 
u Města Libavá.  

K nově vzniklému katastrálnímu území Kozlov u Velkého Újezdu I. došlo tak, že toto 
katastrální území vzniklo až k 1. 1. 2016, katastrální území Kozlov u Velkého Újezdu 
a katastrální území Varhošť u Města Libavá byla vymezena a použita pro revizi zranitelných 
oblastí dusičnany v roce 2015.  

Tyto tři nově vzniklá katastrální území vycházejí z původního katastrálního území 
Slavkov u Města Libavá s kódem 990205, které od 1. 1. 2016 již není platné a jsou 
nahrazeny katastrálním územím Kozlov u Velkého Újezdu s kódem 920673, Kozlov 
u Velkého Újezdu I. S kódem 929930 a Varhošť u Města Libavá s kódem 930571. 
 
K čl. II. 
 

Účinnost se s ohledem na délku legislativního procesu a vzhledem k nezbytnosti 
provedení změn co nejdříve, navrhuje ke dni 1. listopadu 2016. 
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