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IV. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

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

oblastí a akčním programu.  

 

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 povinné 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 

pravidelně revidovány.  

 

Nitrátová směrnice stanovuje v čl. 3 odst. 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. 

 

Akční program obsahuje  následující závazná opatření: 

a) opatření uvedená v příloze III směrnice, 
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• 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. 

Ustanovení § 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, 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 2014 – 2020 stanovené 

Nařízeními Evropského parlamentu a 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 dusičnany a Ministerstva zemědělství 

v oblasti revize akčního programu. 
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Podle § 108 vodního zákona je oblast revize akčního programu v kompetenci Ministerstva 

zemědělství. Z tohoto důvodu je Ministerstvo zemědělství předkladatelem návrhu. 

 

Předložený návrh stanovuje, v souladu s nitrátovou směrnicí a § 33 vodního zákona, v pořadí 

již čtvrtou 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 v 4letém intervalu.  

Podkladem pro revizi v roce 2019 byla data z monitoringu povrchových vod pro potřeby 

nitrátové směrnice - monitoring podniků Povodí, s. p. - údaje z 2 525 profilů za období 2009 – 

2018, podzemních vod ČHMÚ ve vrtech a pramenech (údaje ze 728 objektů) za období 2009 

- 2018, data o jakosti vod – odběry podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích (182 odběrů povrchových vod a 3 317 odběrů podzemních vod), za období 2009 

– 2018, DIBAVOD – databáze vodohospodářských dat (VÚV TGM, v. v. i.). Jako doplňující 

podklady sloužila data o využití území Corine Land Cover 2018 (MŽP) a vrstva katastrálních 

území (verze 2018, 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., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu.   

 

Celkem bylo v rámci revize v roce 2019 vymezeno 60 nových zranitelných oblastí. Ke zrušení 

(vyřazení) bylo navrženo 45 zranitelných oblastí. V těchto oblastech byly podrobně 

analyzovány veškeré dostupné podklady od posledního vymezení a podle vývoje koncentrací 

dusičnanů oblast splnila všechna kritéria indikující zlepšování stavu. 

 

Přehledné zobrazení výstupů 4. revize vymezení zranitelných oblastí je popsáno 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, druhé revize v roce 2011a třetí revize v roce 

2015. Je zde také uveden podíl celkové zemědělské půdy a podíl orné půdy v navržených 

zranitelných oblastech. 
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Obr. 1: Výstupy 4. 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 

4. revize 

vymezení 

v roce 2019 

Podíl plochy 

zranitelných 

oblastí 

v ploše ČR 

(v %) 

36,7 39,9 41,6 41,9 42,0 

Podíl 

zemědělské 

půdy ve 

zranitelných 

oblastech 

k celkové 

ploše 

zemědělské 

půdy v ČR (v 

%) 

42,5 47,7 49,0 50,2 49,4 

Podíl plochy 

zemědělské 

půdy 

z celkové 

71,0 69,3 68,4 68,4 68,1 
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plochy 

zranitelných 

oblastí (v %) 

Podíl plochy 

orné půdy 

z celkové 

plochy 

zranitelných 

oblastí (v %) 

57,0 58,0 54,9 53,9 53,2 

 
Revize akčního programu: 

 

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. Akční program je 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.  

Navrhované úpravy vyplývající z:  

 

1. Monitoring akčního programu – úpravy akčního programu vycházejí z monitoringu realizace 

akčního programu v praxi, např. 

- způsob zařazení DPB do zranitelné oblasti (ZOD) – vzhledem k rozšiřující se praxi 

agronomického dělení DPB, vyvolané zejména podmínkami pro dotace (DZES 5, 

DZES 7d) je nutné jednoznačně specifikovat, že dělení DPB na jeho části nebude měnit 

zařazení do ZOD,  

- používání hnojiv s nízkým obsahem N i v době zákazu hnojení – tato hnojiva jsou 

používána hlavně jako zdroj fosforu, draslíku, síry, vápníku, hořčíku, bóru nebo zinku, 

současně obsahují i další speciální přísady zlepšující příjem živin a podporující rozvoj 

kořenového systému i růst nadzemní hmoty. 

 

2. Výsledky výzkumu – v úpravě akčního programu se promítly výsledky výzkumu, v jehož 

rámci byly zjištěny nové vědecké a technické údaje o pohybu a přeměnách dusíku v půdě, 

včetně vlivu klimatické změny a nových technologií, hnojiv a odrůd nebo plodin používaných 

v praxi. Výsledkem byly úpravy akčního programu pro období 2020–2024, a to např. 

- prodloužení možnosti hnojení v příznivých podmínkách – v některých letech 

a oblastech se např. v říjnu nemohlo reálně hnojit z důvodů přemokřené půdy, ale pak 

již nastalo období zákazu hnojení; úprava tedy umožňuje za příznivých podmínek 

(průměrné teploty vzduchu nad 5 °C) použít kejdu či digestát a vyprázdnit jímky před 

zimním obdobím, 

- zápočet dusíku ze zbytků dusík vázajících předplodin do limitu N k plodinám, 

- zvýšení podzimních dávek N pro řepku, 

- zvýšení jednorázové dávky N na deficitních trvalých travních porostech, s cílem 

podpořit v obdobích sucha nárůst biomasy v první seči, 
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- zavedení povinnosti bilancování dusíku – zatím se sledují pouze vstupy N, ale nikoliv 

výstupy, a tak i při plnění limitů N k plodinám mohou vznikat velké bilanční přebytky, 

- omezení pěstování kukuřice vícekrát po sobě – po kukuřici zůstává na podzim v půdě 

nejvíce minerálního dusíku ze sledovaných plodin. 

 

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. 

 

U zemědělců hospodařících ve zranitelných oblastech se navýšení nákladů nepředpokládá 

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 se předpokládá, že díky změnám vyplývajícím z monitoringu 

akčního programu a výsledků výzkumu budou spíše přínosem. 

 

V návaznosti na revizi vymezení zranitelných oblastí a novému způsobu zařazování DPB 

s výměrou pod 50 % ve zranitelných oblastech, 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 2020.  

 

Finanční strategie předpokládá finanční náročnost nutného školení zemědělců, přičemž 

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. Dále 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 Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) a podle průběžné komunikace 

s nevládními organizacemi v rámci pracovní skupiny je v kooperaci s VÚRV, v. v. i. dle potřeby 

poskytován informační servis. V minulých letech se náklady pohybovaly kolem 15 – 20 mil. Kč. 
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Revize Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) je 

v letošním roce připravována. 

 

Pro nově vymezené oblasti se na 2. čtvrtletí roku 2020 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 Ministerstva zemědělství. 

 

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., VÚZT, 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 Ministerstvu zemědělství, která všechny uvedené 

organizace zahrnuje a jejíž členové jsou pravidelně informováni o všech událostech týkajících 

se implementace nitrátové směrnice.   

 

Návrh novely nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády 

na rok 2020 (příloha č. 1 usnesení vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019, str. 27 bod 4). 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

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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Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 

• směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů ze dne 12. prosince 1991.  

 

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). 

 

Na základě těchto skutečností je možné návrh novely nařízení vlády hodnotit jako plně 
slučitelný s právem Evropské unie. 

 

 

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 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 důsledným bilancováním 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 novely nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady a dopady na životní prostředí. 

 

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.  

 

Návrh novely nařízení vlády nebude mít sociální dopady. 

 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 
Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  

se zákazem diskriminace. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně 
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
Návrh novely nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů 

ani nemění způsob nakládání s nimi. 

 

 

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. 

 

 

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, zejména 

z důvodu, že tento legislativní úkol Ministerstva zemědělství je obsažen v návrhu Plánu 

legislativních prací vlády na rok 2020 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů 

regulace RIA. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K bodu 1: 

K § 4 odst. 1 

Jedná se o upřesnění postupu zařazení pozemku do zranitelné oblasti dusičnany, z hlediska 

zajištění kontrolovatelnosti. Dosud je v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) 

uplatněno pravidlo převažujícího zařazení do zranitelných oblastí dusičnany, které bude 

nahrazeno postupem hodnotícím výměru (nad 2 ha) a nikoliv poměrnou část ve zranitelné 

oblasti. Toto pravidlo bude výslovně stanoveno v nařízení vlády.   

 

K bodu 2: 

K § 4 odst. 2  

Jedná se o upřesnění textu pro jeho jednoznačnost a doplnění z důvodu nového odstavce 15 

v § 7 v souvislosti s nástrojem pro kontrolu správnosti hospodaření s dusíkem pocházejícím 

z různých zdrojů. 

 

K bodu 3: 

K § 6 odst. 2 

Jedná se o úpravu textu z důvodu rozšiřování používání vícesložkových hnojiv s velmi nízkým 

obsahem dusíku. Tato hnojiva jsou používána hlavně jako zdroj fosforu, draslíku, síry, vápníku, 

hořčíku, bóru nebo zinku, současně obsahují i další speciální přísady zlepšující příjem živin 

a podporující rozvoj kořenového systému i růst nadzemní hmoty. Aplikace těchto hnojiv, 

z hlediska jejich vhodného působení na rostliny v raných fázích vývoje spadá i do období, kdy 

je hnojení vyššími dávkami dusíku nevhodné a tedy je zakázáno (pozdní podzim, předjaří).     

 

K bodu 4: 

K § 6 odst. 3 

Jedná se o technickou úpravu pro upřesnění výjimky ze zákazu období hnojení. Vlivem 

klimatických změn, kdy se v posledních cca 10 letech prodlužuje vegetační období, je 

umožněn postup výjimky. Zhruba jednou za 3 až 5 let jsou ještě ve druhé polovině listopadu 

průměrné denní teploty vyšší než 5 °C. V případě provozní nutnosti lze tedy využít toto období 

k aplikaci kejdy nebo digestátu. Riziko ztrát dusíku z půdy se touto pozdní aplikací nezvyšuje, 

neboť následující ochlazení pak již zabrání přeměně amonného dusíku na nitrátový a tím i ke 

ztrátám dusíku vyplavením dusičnanů. Zároveň v období, kdy se mohlo hnojit (říjen), 

v některých minulých letech a oblastech spadlo více srážek a tedy se reálně hnojit nemohlo. 

Pak nastalo období zákazu a přitom se půdní podmínky pro aplikaci hnojiv zlepšily. Úprava 

tedy umožní lepší nakládání s kejdou a digestátem, neboť před zimou je třeba vyprázdnit 

jímky, aby skladovací kapacity vystačily na období, kdy pak nebude možné hnojit. Není 

problém získat poměrně přesnou předpověď vývoje teploty vzduchu ve 2 m na několik příštích 

dní, a to v cca tříhodinových intervalech pro libovolné místo v ČR. Z toho se dá odhadnout 

dopředu průměrná denní teplota, kterou si sami zemědělci mohou vypočítat na základě teploty 

v 7., 14. a 21. hod., podle vzorce (t7+t14+t21*2)/4. Pokud zemědělec průměrné denní teploty 

nad 5 °C řádně nedoloží, může následovat sankční řízení a krácení dotací (Kontrola 

podmíněnosti, Agroenvironmentálně – klimatická opatření, Ekologické zemědělství). 
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K bodu 5: 

K § 7 odst. 1 

Jedná se o upřesnění textu s ohledem na nový postup hodnocení limitu přívodu dusíku 

k plodinám, kde se bude zohledňovat nejen hnojení, ale i přívod dusíku z posklizňových 

a kořenových zbytků dusík poutajících předplodin. 

 

K bodu 6: 

K § 7 odst. 2 

Jedná se o zjednodušení textu. 

 

K bodu 7: 

K § 7 odst. 5 písm. d) 

Jedná se o doplnění podmínky z důvodu upřesnění zápočtu přívodu dusíku k plodinám 

následujícím po plodinách vázajících dusík, aby nedocházelo k přehnojování a následným 

ztrátám dusíku do vod.  

 

K bodu 8: 

K § 7 odst. 7 

Jedná se o upřesnění odkazu na ustanovení o období zákazu hnojení, které je uvedeno v § 6. 

 

K bodu 9: 

K § 7 odst. 8 písm. b) 

Jedná se o upřesnění textu, kde je pro stanovení dávek dusíku v období po sklizni možnost 

navýšení použití dávky dodatečných hnojiv u řepky z 20 kg N/ha na nových 30 kg N/ha. Ozimá 

řepka potřebuje na podzim více dusíku než ostatní ozimé plodiny, a to pro správné zakořenění 

a vývoj porostu. Ztráty dusíku vyplavením u této plodiny nehrozí. Dávky dusíku jsou stanoveny 

v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

a akčním programu.  

 

K bodu 10: 

K § 7 odst. 9 

Jedná se o zpřesnění textu, kdy je kladen důraz na upřesnění požadavku, aby nedocházelo 

k hnojení s bezprostředním zapravením meziplodin na zelené hnojení do půdy a aby se před 

hojením na podporu rozkladu slámy část slámy neodvážela.   

 

K bodu 11: 

K § 7 odst. 11 

Dochází k úpravě textu technického charakteru z důvodu potřeby dosažení vyšších výnosů 

sena, které závisí zejména na vyšší první jarní dávce, byly navýšeny jednorázové dávky 

celkového dusíku při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem z 80 kg N/ha na 120 kg 

N/ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv ze 40 kg N/ha na 60 kg N/ha. Situace 

z posledních let potvrzuje, že vzhledem k nedostatku krmiva je rozhodující první seč, pak jsou 

již problémy s nedostatkem vody.  

 

K bodu 12: 

K § 7 odst. 13 

Jedná se o legislativně – technickou úpravu textu.  
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K bodu 13: 

K § 7 odst. 15 

Jedná se o doplnění textu za účelem úpravy hospodaření s dusíkatými látkami. Opatření 

směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů vycházejí z principů bilancování živin a jsou založena na rovnováze mezi 

předpokládanou potřebou N u plodin a zásobováním plodin N z půdy a z hnojení (Příl. III 

směrnice Rady 91/676/EHS). Bilance dusíku je tedy vhodným nástrojem pro kontrolu 

správnosti hospodaření s dusíkem, pocházejícím z různých zdrojů. Za tímto účelem se 

hospodaření s dusíkatými látkami upravilo v novém odstavci 15. Pro bilancování dusíku jsou 

dostatečné podklady o jeho vstupech do půdy, dle evidence hnojení, a je třeba doplnit pouze 

údaje o výstupech z půdy, tedy o exportu N ve sklizených produktech. Tříletý průměr je nutný 

pro vyrovnání meziročních výkyvů povětrnostních podmínek jednotlivých ročníků (eliminace 

suchých let) a také pro vyrovnání cyklů organického hnojení a pěstování N vázajících plodin 

u závodů s menší výměrou. Pro obchodní závody s výměrou pod 30 ha není požadováno 

bilanci počítat z důvodů její vysoké meziroční nevyrovnanosti, způsobené menším počtem 

pěstovaných plodin, cykly hnojení hnojem apod. Navíc, podle statistiky LPIS, zaujímají 

subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech dusičnany s výměrou do 30 ha pouze 4 % 

zemědělské půdy ve zranitelných oblastech. Podniky hospodařící v ZOD (jakoukoliv částí) s 

výměrou do 30 ha tvoří 3,7 % (97 738 ha) a je to 62,7 % subjektů (11 896). Podniky hospodařící 

v ZOD (jakoukoliv částí) s výměrou nad 30 ha tvoří 96,3 % (2 577 272 ha) a je to 37,3 % 

subjektů (7 081). Takže bilance by se počítala na 2 577 272 ha, což je více než je z. p. v ZOD 

(1 857 154 ha). 

Dochází k zavedení hospodářského roku. V zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, není definován a v ostatních právních předpisech je definice odlišná. 

Definice hospodářského roku je doplněna z důvodu statistiky spotřeby hnojiv 

a synchronizována s výkazy pro ÚKZÚZ a ČSÚ.  

 

K bodu 14: 

K § 8 odst. 1 

Jedná se úpravu vzhledem k zavedenému pojmu „hospodářský rok“. 

 

K bodu 15: 

K § 8 odst. 3 

Jedná se úpravu vzhledem k zavedenému pojmu „hospodářský rok“. Proto nebude dále 

umožněno počítat přívod dusíku do půdy podle počtu hospodářských zvířat v kalendářním 

roce, což je doplňková možnost podle směrnice Rady 91/676/EHS. V provozní i kontrolní praxi 

se hodnocení limitu podle § 8 hodnotí na základě údajů z evidence hnojení. 

 

K bodu 16: 

K § 9 odst. 3 

Jedná se o technickou úpravu za účelem jednoznačného výkladu. Uvedení do souladu 

s terminologií a novými požadavky připravované novely zákona o hnojivech a vyhlášky.  

  

K bodu 17: 

K § 9 odst. 3 písm. e) 

Jedná se o legislativně – technickou úpravu textu.  
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K bodu 18: 

K § 10 odst. 3 

Jedná se o technickou úpravu na základě monitoringu obsahu minerálního dusíku v půdě na 
podzim. Bylo zjištěno, že po kukuřici zůstává ze sledovaných plodin největší množství 
reziduálního (zbytkového) minerálního dusíku v půdě. Na těchto pozemcích, pokud nebyl 
víceletý sled kukuřice přerušen, vzniká vyšší riziko vyplavení dusičnanů z půdy a tím 
i znečištění povrchových a podzemních vod. Proto byl vytvořen nový požadavek, který zajistí 
snižování rizika kumulovaného vyplavení dusíku za více let. Při monitoringu byly vybrány díly 
půdních bloků v ZOD a vyhodnocena četnost výskytu kukuřice na jednotlivých DPB za čtyři 
roky (viz tabulka níže, ve které je vidět celková bilance DPB, na nichž byla plodina pěstována 
s rozlišením toho, kolikrát se na daném bloku během čtyř let plodina vyskytla. Bylo zjištěno, 
že na 8 923 ha zemědělské půdy zařazené v ZOD byla pěstována kukuřice čtyřikrát za 
čtyřleté období, třikrát se vyskytla kukuřice na stejném místě na 40 tisících hektarů 
zemědělské půdy v ZOD). 
 

Kukuřice ve zranitelných oblastech dusíkem podle počtu výskytů v letech 2015–
2018 (ha) 

počet výskytů 
na jednom DPB 

plochy kukuřice, součet za 4 roky (ha) 

1 411 777 

2 145 709 

3 40 053 

4 8 923 

 

K bodu 19: 

K příloze č. 1 

Aktualizuje se celá příloha č. 1, která zohledňuje provedenou revizi vymezení oblastí 

zranitelných dusičnany. Celkem je v rámci provedené revize v roce 2019 vymezeno 60 nových 

zranitelných oblastí. Ke zrušení (vyřazení) je navrženo 45 zranitelných oblastí.  

Plánované rozšíření by se mělo dotknout 2 645 DPB účinných o jejich celkové výměře 

17 692,2 hektaru. Zcela nově by se ZOD mělo týkat 153 uživatelů, kteří předtím žádné DPB 

v ZOD neměli. Nově by do ZOD mělo přibýt 16 645,3 hektaru částí DPB (14 733,3 ha zcela 

nových DPB a 1 912 ha DPB, které již částečně leží v platných ZOD). Dále pak 2 645 DPB 

zcela nově dotčených novou zónou ZOD na DPB, které spadají pod uživatele, který již nějakou 

půdu v ZOD má (170 uživatelů) a na ty uživatele, kteří žádnou půdu v ZOD dosud nemají (153 

uživatelů). 

Pro přehlednost jsou níže uvedena k. ú., která jsou nově zařazena do zranitelných oblastí 

dusičnany a k. ú. v rámci revize vyřazená ze zranitelných oblastí dusičnany. 

 

Nově zařazená katastrální území do ZOD 

 

KOD_KU NAZEV_KU 

725064 
Polánka u Moravského 
Krumlova 

741132 
Biskupice u Ronova nad 
Doubravou 

719480 Pertoltice u Zruče nad Sázavou 

760536 Závidkovice 

795640 Ždírec nad Doubravou 

624039 Čižice 

676624 Krucemburk 

717371 Padochov 

618004 Ctiboř 

655821 Alexovice 

640298 Hodkov 

665312 Kladruby u Vlašimi 

775665 Útušice 

686841 Losiná u Plzně 
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628778 Dolní Březinka 

667684 Ústí nad Mží 

792187 Zdebuzeves 

726125 Vrbka u Postoloprt 

684228 Lipnička 

700011 Mradice 

624578 Dalovice u Mladé Boleslavi 

797642 Zehuby 

900125 Podlázky 

624047 Nebílovský Borek 

673188 Krásensko 

655830 Letkovice 

704091 Předenice 

744425 Rychtářov 

780685 Veselí nad Lužnicí 

763349 Štěnovice 

760480 Horní Bohušice 

745383 Řevničov 

684210 Kochánov u Lipničky 

662275 Kalivody 

760471 Dolní Bohušice 

667676 Kočov 

759872 Zliv nad Mží 

673196 Podomí 

726117 Postoloprty 

760510 Světlá nad Sázavou 

792110 Zbýšov u Oslavan 

787043 Všechlapy nad Blanicí 

755516 Stod 

750425 Slavošov u Zruče nad Sázavou 

735051 Přerubenice 

682675 Libež 

749125 Malnice 

604755 Biskoupky na Moravě 

713180 Oslavany 

721301 Vysoké Sedliště 

718521 Pavlovice nad Mží 

749133 Skupice u Postoloprt 

705659 Nová Ves u Oslavan 

703168 Nemíž 

759864 Vížka 

745421 Řeznovice 

684236 Radostovice u Lipničky 

601225 Bdín 

648639 Hrubšice 

797651 Žleby 

Vyřazená katastrální území ze ZOD 

 

KOD_KU NAZEV_KU 

628280 Malý Rohozec 

658413 
Jenišovice u Jablonce nad 
Nisou 

716464 Vincencov 

612740 Sněhotice 

755753 Strabenice 

661597 Horní Pochlovice 

796972 Žilov 

672122 Kožušice 

796671 Žešov 

701734 Hněvín 

642631 Horní Bříza 

757861 Střílky 

678643 Liboc u Kynšperka nad Ohří 

658430 Odolenovice u Jenišovic 

748056 Skalka u Prostějova 

627348 Dobrochov 

646709 Hradčany u Prostějova 

791148 Zástřizly 

635227 Ondříkovice 

625949 Dětkovice u Prostějova 

635201 Frýdštejn 

786756 Vřesovice u Prostějova 

721166 Pivín 

694835 Doubrava u Milhostova 

678589 Dolní Pochlovice 

655198 Chvalnov 

646717 Kobeřice 

774723 Určice 

795844 Želeč na Hané 

694827 Vackovec 

796964 Tatiná 

612731 Brodek u Prostějova 

785521 Kelčice 

655201 Lísky 

701726 Hartoušov 

768391 Trnová u Plzně 

704351 Nevřeň 

632724 Drysice 

785539 Vranovice 
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711268 Ondratice 

627364 Dobromilice 

788937 Výšovice 

655180 Chvalkovice na Hané 

630489 Doloplazy 

694819 Milhostov 

 

K bodu 20: 

K příloze č. 2 

V tabulce č. 1 přílohy č. 2 je upraven text. Z vyhodnocení meteorologických údajů vyplývá, že 

za posledních 10 let se změnily teplotní charakteristiky jednotlivých oblastí ČR. Posun je o 1,5 

– 2 klimatické regiony. Tzn., že v klimatickém regionu 7 jsou nyní teplotní charakteristiky 

stejné, jako bylo dříve v klimatickém regionu 5. Ve vyšších polohách se tedy prodloužilo 

vegetační období a zvýšily se tam i výnosy. Úprava je v tom smyslu, že pozdější začátek 

období zákazu hnojení se nově vztahuje i na klimatické regiony 6 a 7.  

 

K bodu 21: 

K příloze č. 2 

Byly upraveny vysvětlivky pod tabulkou č. 1 přílohy č. 2. Možnost dřívějšího hnojení v předjaří 

byla rozšířena z ozimé pšenice a řepky i na ostatní ozimé plodiny, bylo umožněno hnojení 

hnojem apod. v období VI. – VII. i v případě následného pěstování meziplodin. 

 

K bodu 22: 

K příloze č. 2 

V tabulce č. 6 přílohy č. 2 dochází k úpravě ve způsobu hnojení 1. V této variantě hnojení byla 

uvedena do souladu dávka dusíku v období po sklizni hlavních plodin se způsobem 3), kde je 

možné minerální hnojení k meziplodině 40 kg N/ha. Ve způsobu 1) je hnojení využíváno hlavně 

k řepce, která má stejné, spíše lepší osvojovací schopnosti pro dusík (na podzim a až do jara 

odebere 60–100 kg N/ha). Je to důležité nejen z důvodu využití podzimní vláhy, ale řeší se tím 

i časté následné jarní přísušky, kdy v předjaří aplikované hnojivo se obtížně dostává ke 

kořenům ozimých plodin. 

 

K bodu 23: 

K příloze č. 2 

V tabulce č. 6 přílohy č. 2 dochází k úpravě ve způsobu hnojení 3), tedy na podporu rozkladu 

slámy, což je nyní v poznámce *** výslovně uvedeno. Rovněž se upravuje doba ponechání 

meziplodiny, a to do 31. ledna, za účelem synchronizace s dalšími předpisy (návrhy nových 

AEKO).  

 

K bodu 24: 

K příloze č. 2 

Ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 6 přílohy č. 2 byla provedena úprava v období pro použití 

hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem. Na základě polních a inkubačních pokusů, které v letech 

2018 a 2019 ukázaly složitost procesu míchání inhibitoru nitrifikace k digestátu a kejdě v praxi, 

byly upraveny vysvětlivky k tabulce č. 6 přílohy č. 2. Amonný dusík pocházející z digestátu 

a kejdy nezůstával v půdě po delší dobu, neboť jeho přeměna na dusičnany nebyla po dodání 

inhibitorů dostatečně zpomalena. V praxi je třeba pro správnou funkci inhibitorů nitrifikace dbát 

na důkladné průběžné promíchávání s digestátem a kejdou, což je pro řadu zemědělských 

závodů problém, protože zatím nedisponují odpovídající technikou (dávkovací zařízení) 

umožňující dostatečnou homogenizaci digestátu a kejdy s inhibitory nitrifikace. Současně je 
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na půdách s nepromyvným nebo periodicky promyvným režimem (I. a II. aplikační pásmo) 

v posledních letech pozorován snížený průsak vody do hlubších vrstev půdy. Proto je 

navržena možnost používat kejdu či digestát v I. nebo II. aplikačním pásmu bez inhibitorů 

nitrifikace, zatímco ve III. aplikačním pásmu jsou 2 možnosti: v časnějším termínu pouze 

s inhibitorem nitrifikace nebo v pozdějším termínu (cca 14 dní) bez inhibitoru nitrifikace. 

 

K bodu 25: 

K příloze č. 3 

Úprava nadpisu přílohy č. 3 navazuje na úpravu terminologie v bodě 5. 

 

K bodu 26: 

K příloze č. 3 

V příloze č. 3 v tabulce č. 4 došlo k úpravě limitů přívodu dusíku k některým plodinám, a to na 

základě monitoringu akčního programu. V uplynulém období se rozšířilo pěstování nových 

odrůd s vyššími dosahovanými výnosy. V praxi jsou často zvýšené výnosy, zejména ve 

2. výnosové hladině (a tedy i odběry živin) u některých olejnin a obilnin způsobené novými 

odrůdami a hybridy (např. ozimý mák, žito pro výnosy 9 t/ha apod.). 

Mák při stávajících limitech neposkytuje stanovené výnosy. Rostlina máku proto, aby 

vyprodukovala určitý výnos semene, musí vyživit poměrně robustní rostlinu, ve které (včetně 

kořenů, a opadu listů) se uchová poměrně velká hmotnost dusíku, která se z posklizňových 

zbytků máku zhodnotí až v následném působení, a to pro plodiny v dalších letech. Navíc, pro 

mák je často hnojeno statkovými a organickými hnojivy, která snižují minerální ekvivalent 

u dusíku pro mák, zejména pak tomu je u jarního máku s kratší vegetační dobou, kdy se ze 

statkových hnojiv v krátké vegetační době nestihne potřebné množství dusíku zmineralizovat. 

 

K bodu 27: 

K příloze č. 3 

Úprava nadpisu přílohy č. 3 navazuje na stanovení pojmu „hospodářský rok“ v bodě 13. 

 

K bodu 28: 

K příloze č. 3 

V příloze č. 3 v tabulce č. 5 došlo k úpravě terminologie pro předcházení nejasného výkladu 

nebo možné duplicitě s tabulkou č. 6, kde je hrách a fazol po odlišném způsobu pěstování 

uveden mezi zeleninami. 

 

K bodu 29: 

K příloze č. 3 

V příloze č. 3 v tabulce č. 5 došlo k úpravě vysvětlivky pod tabulkou. Důvodem je umožnit 

přihnojení víceletých jetelovin každoročně podle aktuální potřeby. 

 

K bodu 30: 

K příloze č. 4 a 5 

Nová příloha č. 4 uvádí seznam plodin vázajících vzdušný dusík pro účely zápočtu 

využitelného dusíku ze zbytků těchto plodin do limitu dusíku následně pěstovaných plodin, 

viz bod 7.  

Nová příloha č. 5 uvádí postup výpočtu bilance dusíku, včetně tabulky s průměrným odběrem 

živin ve sklizených produktech. Příloha č. 5 se vztahuje k bodu 13. 
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K čl. II - Přechodné ustanovení: 

 

Stanoví se postup pro řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, 

které se tak dokončí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
 

K čl. III -  Účinnost: 

 

Stanovuje se doba účinnosti na 1. července 2020 s ohledem na potřebu vyhlásit revize 

zranitelných oblastí a akčního programu od tohoto termínu, a to i v návaznosti na začátek 

nového hospodářského roku v této oblasti (od 1. července).  

Odložená doba účinnosti se stanovuje pro bod 13, článku I., který nabývá účinnosti až dnem 

1. července 2021. S ohledem na definici hospodářského roku (§ 7 odst. 15) je nutné uplatnit 

povinnost počítat bilanci poprvé až v roce 2021, a to za hospodářský rok 2020/2021, což v té 

době bude požadovaný poslední ukončený hospodářský rok. 
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