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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Ustanovení 
NV č. 

262/2012 
Sb. 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 4 odst. 1 a 
odst. 2 

§ 4  
Akční program 

 
(1) Akční program se vztahuje na fyzické 

nebo právnické osoby, které provozují 
zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, 
používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do 
evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen 
"zemědělský podnikatel"). Při zařazování 
zemědělských pozemků podle § 5 
nacházejících se částečně ve zranitelných 
oblastech se postupuje dále uvedeným 
způsobem. Pokud je zemědělský podnikatel 
zařazen v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství, je díl půdního bloku nacházející 
se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti 
považován za díl půdního bloku ve zranitelné 
oblasti. Pokud zemědělský podnikatel není 
zařazen v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství, je zemědělský pozemek 
nacházející se výměrou větší než 2 ha ve 
zranitelné oblasti považován za zemědělský 
pozemek ve zranitelné oblasti. 

  
(2) Pokud se obchodní závod 

zemědělského podnikatele nachází ve 
zranitelných oblastech částečně, vztahují se 

31991L0676 Článek 5 
odst. 4 

Článek 5 
4. Akční programy jsou zaváděny do čtyř let 
po jejich vypracování a obsahují následující 
závazná opatření: 
a) opatření uvedená v příloze III; 
b) opatření, která členské státy zahrnuly do 
zásad správných zemědělských postupů 
přijatých v souladu s článkem 4, s výjimkou 
těch, které byly nahrazeny opatřeními 
uvedenými v příloze III. 
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všechna opatření akčního programu pouze na 
zemědělské pozemky podle § 5 zařazené do 
zranitelných oblastí, požadavky podle § 7 
odst. 15 a § 8 odst. 1 i na ostatní zemědělské 
pozemky a požadavek podle § 9 odst. 1 a 2 na 
celý obchodní závod. 

§ 6 odst. 3 (3) Výjimka ze zákazu hnojení podle 
odstavce 1 je možná pouze u hnojiv s rychle 
uvolnitelným dusíkem na zemědělských 
pozemcích s průměrnou sklonitostí 
nepřevyšující 5 stupňů, a to v období nejdéle 
14 dní od začátku období zákazu a pouze ve 
dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je 
vyšší než 5 °C. Tuto skutečnost podloženou 
měřením potvrzeným Českým 
hydrometeorologickým ústavem následně 
zemědělský podnikatel doloží pro účely 
kontroly Ústřednímu kontrolnímu a 
zkušebnímu ústavu zemědělskému. 

31991L0676 PŘÍLOHA č. 
III, bod 1. 1 

PŘÍLOHA III  
OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 

ZAHRNUTA DO AKČNÍCH PROGRAMŮ 
UVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 4 

PÍSM. A) 
1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
1. období, ve kterých je používání určitých 
druhů hnojiv zakázáno 

§ 7 odst. 5 
písm. d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Za účelem dodržení limitu přívodu dusíku 
se postupuje takto:  
 
d) do přívodu dusíku je započítáván dusík 

využitelný v prvním roce plodinou 
následující po předplodině vázající vzdušný 
dusík podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení 
pěstované jako hlavní plodina, a to 
1. 50 kg N/ha z posklizňových a 

kořenových zbytků víceletých čistých 
porostů jetelovin a jednoletých porostů 
luskovin pěstovaných na semeno se 
zapravenou slámou, nebo 

2. 25 kg N/ha z posklizňových a 
kořenových zbytků ostatních plodin 
vázajících vzdušný dusík, včetně jejich 
směsí s jinými plodinami, 

31991L0676 PŘÍLOHA č. 
III, bod 1. 3 

PŘÍLOHA III  
OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 

ZAHRNUTA DO AKČNÍCH 
PROGRAMŮUVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 

4 PÍSM. A) 
1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
     3. omezení používání hnojiv odpovídající 
zásadám správných zemědělských postupů, 
s ohledem na vlastnosti 
dotyčných ohrožených oblastí, zejména na: 
a) půdní podmínky, půdní typy a sklon 
pozemků; 
b) klimatické poměry, srážky a zavlažování; 
c) využití půdy a zemědělské postupy, 
zvláště cyklické pěstování plodin; 
a založené na rovnováze mezi: 
i) předpokládanou potřebou dusíku u plodin 
a 
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ii) zásobováním plodin dusíkem z půdy a z 
hnojení, a to: 
— množstvím dusíku obsaženým v půdě v 
okamžiku, kdy plodiny začínají dusík ve 
významném 
množství přijímat (zbytkové množství na 
konci zimy), 
— přísunem dusíku čistou mineralizací 
zásob organicky vázaného dusíku v půdě, 
— dodatečnými přísuny dusíkatých látek ze 
statkových hnojiv, 

— dodatečnými přísuny dusíkatých látek 
z umělých a jiných hnojiv. 

§ 7 odst. 15 (15) Zemědělský podnikatel zpracuje 
bilanci dusíku nejpozději do 31. prosince za 
poslední ukončený hospodářský rok, kterým 
je období od 1. července do 30. června 
následujícího kalendářního roku (dále jen 
„hospodářský rok“). Způsob výpočtu bilance 
dusíku je uveden v příloze č. 5 k tomuto 
nařízení. Hodnota bilance nesmí 3 po sobě 
následující hospodářské roky v průměru 
překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy 

31991L0676 PŘÍLOHA č.   
III, bod 1. 3 

PŘÍLOHA III 
OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 

ZAHRNUTA DO AKČNÍCH 
PROGRAMŮUVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 

4 
PÍSM. A) 

1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
3. omezení používání hnojiv odpovídající 
zásadám správných zemědělských postupů, 
s ohledem na vlastnosti 
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obchodního závodu. Do bilance dusíku se 
nezapočítávají plochy, hnojení ani výnosy ve 
školkách, ovocných sadech, vinicích, 
chmelnicích, sklenících, fóliovnících nebo 
pařeništích, ani v porostech jahod, okrasných 
rostlin, rychle rostoucích dřevin nebo 
vánočních stromků. Bilance se nepočítá pro 
obchodní závod, který po odečtení plochy 
podle předchozí věty obhospodařuje méně 
než 30 ha zemědělské půdy. 

dotyčných ohrožených oblastí, zejména na: 
c) využití půdy a zemědělské postupy, 
zvláště cyklické pěstování plodin; 
a založené na rovnováze mezi: 
i) předpokládanou potřebou dusíku u plodin 
a 
ii) zásobováním plodin dusíkem z půdy a z 
hnojení, a to: 

 

§ 9 odst. 3 
písm. e) 

(3) Tuhá statková hnojiva vznikající při 
ustájení hospodářských zvířat a tuhá organická 
hnojiva lze uložit na zemědělském pozemku 
pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí. 
Doba uložení statkových hnojiv bez 
meziskladování nesmí přesáhnout 12 měsíců, při 
jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 
měsíců. Tuhá organická hnojiva lze uložit 
nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě 
zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva 
opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení 
kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na 
tomto zemědělském pozemku. Uložení hnojiva je 
možné pouze na místech uvedených ve 
schváleném havarijním plánu11), pokud je  

 
e) tuhé statkové hnojivo, digestát – separát 

nebo tuhý digestát urovnán ve vrstvě o 

minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany 

hromady maximálně 20 m při orientaci složiště 

delší stranou po spádnici 

31991L0676 PŘÍLOHA č. 
III, bod 1. 2 

PŘÍLOHA III  
OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 

ZAHRNUTA DO AKČNÍCH 
PROGRAMŮUVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 

4 PÍSM. A) 
1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
2. kapacitu zásobníků pro skladování 
statkových hnojiv, která musí být větší, než 
kapacita nutná pro jejich skladování během 
nejdelšího období, ve kterém je jejich 
používání v ohrožených oblastech zakázáno, 
s výjimkou případů, kdy je příslušným 
orgánům prokázáno, že s množstvím hnojiv 
přesahujícím kapacitu zásobníků bude 
nakládáno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí; 

§ 10 odst. 3 (3) Kukuřici ve III. aplikačním pásmu nelze 
pěstovat více než 2 roky po sobě.  

31991L0676 Příloha č. II 
B, body 1, 2 

 
 

PŘÍLOHA č. II  
ZÁSADY SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 

PRAXE 
B. Členské státy mohou do zásad správné 
zemědělské praxe zahrnout také tyto body: 
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7. postupy při obhospodařování půdy, 
včetně cyklického pěstování plodin a 
zajištění poměru mezi pozemky 
určenými pro trvalé a pro jednoleté plodiny; 
8. udržování minimálního rostlinného 
pokryvu schopného v určitých (srážkově 
významných) obdobích 
odnímat z půdy dusík, který by jinak mohl 
způsobovat znečištění vod dusičnany; 

Příloha č. 1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

 
Seznam zranitelných oblastí vymezených 
dusičnany podle hranic katastrálních území 

31991L0676 Článek 6 
odst. 1, 

písm. b) a 
písm. c) 

Článek 6 
1. Za účelem sestavení a přezkoumání 
seznamu ohrožených 
oblastí přezkoumání členské státy: 
b) nejméně každé čtyři roky opakují 
monitorovací program uvedený 
pod písmenem a), s výjimkou vzorkovacích 
stanic, 
u kterých koncentrace dusičnanů u všech 
dříve odebraných 
vzorků dosáhla hodnot nižších než 25 mg/l a 
kde se neobjevily 
žádné vlivy, které by mohly způsobit zvýšení 
obsahu 
dusičnanů; v tomto případě je nutno 
opakovat monitorovací 
program pouze každých osm let; 
c) každé čtyři roky prověřují stav eutrofizace 
sladkých povrchových 
vod, vod v ústích řek a pobřežních vod. 

Příloha č. 4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 
 

Plodiny vázající vzdušný dusík 

31991L0676 PŘÍLOHA č. 
III, bod 1. 3 

OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 
ZAHRNUTA DO AKČNÍCH 

PROGRAMŮUVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 
4 PÍSM. A) 

1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
     3. omezení používání hnojiv odpovídající 
zásadám správných zemědělských postupů, 
s ohledem na vlastnosti 
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dotyčných ohrožených oblastí, zejména na: 
a) půdní podmínky, půdní typy a sklon 
pozemků; 
b) klimatické poměry, srážky a zavlažování; 
c) využití půdy a zemědělské postupy, 
zvláště cyklické pěstování plodin; 
a založené na rovnováze mezi: 
i) předpokládanou potřebou dusíku u plodin 
a 
ii) zásobováním plodin dusíkem z půdy a z 
hnojení, a to: 
— množstvím dusíku obsaženým v půdě v 
okamžiku, kdy plodiny začínají dusík ve 
významném 
množství přijímat (zbytkové množství na 
konci zimy), 
— přísunem dusíku čistou mineralizací 
zásob organicky vázaného dusíku v půdě, 
— dodatečnými přísuny dusíkatých látek ze 
statkových hnojiv, 
— dodatečnými přísuny dusíkatých látek z 

umělých a jiných hnojiv. 

Příloha č. 5 Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 
 
Bilance dusíku na úrovni obchodního závodu 
za hospodářský rok 

31991L0676 PŘÍLOHA č.   
III, bod 1. 3 

OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT 
ZAHRNUTA DO AKČNÍCH 

PROGRAMŮUVEDENÝCH V ČL. 5 ODST. 
4 PÍSM. A) 

1. Tato opatření obsahují pravidla pro: 
     3. omezení používání hnojiv odpovídající 
zásadám správných zemědělských postupů, 
s ohledem na vlastnosti 
dotyčných ohrožených oblastí, zejména na: 
a) půdní podmínky, půdní typy a sklon 
pozemků; 
b) klimatické poměry, srážky a zavlažování; 
c) využití půdy a zemědělské postupy, 
zvláště cyklické pěstování plodin; 
a založené na rovnováze mezi: 
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i) předpokládanou potřebou dusíku u plodin 
a 
ii) zásobováním plodin dusíkem z půdy a z 
hnojení,  

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

31991L0676 Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 
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