
v 
podmínkách 

ČR 

Nitrátová 
směrnice 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Směrnice 
Rady 

91/676/EHS 

… ze 
zemědělských 

zdrojů 

Cílem je 
ochrana vod 

před 
znečištěním  

… 



 

Vymezení oblastí 
zranitelných 
dusičnany 

 

 

Zavedení pravidel 
správné 

zemědělské praxe 

 

 

Zavedení akčního 
programu 

 

Zprávy EK 



ČR 

Vodní 
zákon 

§ 33 

Nařízení 
vlády 

Revize 

MŽP + MZe 



MŽP 
• monitoring 

jakosti vod 

 

• vymezení 
zranitelných 

území 

 

• reporting 

MZe 
• monitoring 

akčního 
programu 

 

• opatření  

 

• osvěta ! 



Každé 4 roky 

Revize 
vymezení 

zranitelných 
oblastí 

 

Revize akčního 
programu 

 

 



Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

platnost • Od 1. srpna 2012 

2 novely  
• nařízení vlády č. 117/2014Sb. 

235/2016 Sb.  (1. srpna 2016) 

název 

• Nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu, 
ve znění pozdějších předpisů 



NV č. 103/2003 Sb. 

219/2007 Sb. + 108/2008 Sb. 

 

NV č. 262/2012 Sb. 

 

117/2014 Sb. 

235/2016 Sb. 



§ 2 Stanovení zranitelných oblastí 

Vymezeny 
katastrálními 

územími 

 

Seznam 
uveden v 

Příloze č. 1 

 

Platnost   

30. dubna 
2016  



§ 3 Přezkoumání zranitelných oblastí 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. 



Kritéria 

koncentrace dusičnanů 
trvale pod 25 mg/l 

 

klesající trend 

 

koncentrace dusičnanů v 
podzemních a povrchových 

vodách nad 50 mg/l 

 

stoupající trend 

 

zemědělské hospodaření 

 

vliv eutrofizace 
 



Příklad: Oblast 1 – povodí Voldušského potoka, 
pravostranného přítoku Klabavy 

 Vysvětlivky 
zranitelné oblasti 

 1. vymezení (2003) 

  
 revize 2007 

  
 přidané 2011 

  
 zrušené 2011 

  monitorovací objekty 

 profily ZVHS (rostoucí, klesající a setrvalý trend) 

 objekty ČHMÚ (rostoucí, klesající a setrvalý trend) 

  profily ZVHS a odběry povrchových vod bez trendu 

  objekty ČHMÚ bez trendu 

  odběry povrchových vod (rostoucí, klesající a setrvalý trend) 

  odběry podzemních vod 

kategorie koncentrací NO3 

 < 15 mg/l 

  
 15–25 mg/l 

  
 25–50 mg/l 

  
 50–75 mg/l 

  
 > 75 mg/l 

 





  

Vymezení  
v roce 2003 

1.revize 
vymezení 

v roce 2007 

2.revize 
vymezení 

v roce 2011 

3.revize 
vymezení 

v roce 2015 

Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše 
ČR  

(v %) 
36,7 39,9 41,6 41,9 

Podíl zemědělské půdy *) ve 
zranitelných oblastech k celkové ploše 

zemědělské půdy v ČR  
(v %) 

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

Podíl plochy zemědělské půdy *) 
z celkové plochy zranitelných oblastí  

(v %) 
71,0 69,3 68,4 68,4 

Podíl plochy orné půdy *) z celkové 
plochy zranitelných oblastí  

(v %) 
57,0 58,0 54,9 53,9 





§ 4 - § 12 Akční program 

Revize 
Pilotní řízení č. 
4549/13/ENVI Zpřísnění 

Pilotní řízení 
č. 

4549/13/ENVI 



 

§ 6 Období 
zákazu 
hnojení  

 

 

 

 

 

orná půda + 
trvalé travní 

porosty 
 
 

+ 15 až 20 
dní/rok 

 
 

připomínka EK 

 



§ 7 Užití dusíkatých 
hnojivých látek podle půdně 

klimatických podmínek 
stanoviště 

limity hnojení 

 

3 výnosové hladiny 

 

dokládání výnosů za 5 let 

zákaz:  

půda zaplavená, přesycená 
vodou, promrzlá, pokrytá 

sněhem 



kapacita 

min. 6 měsíční 
produkce  

(+ výjimky) 

4 roky 

§ 9 
Skladování 
dusíkatých 
hnojivých 
látek ve 
zranitelných 
oblastech 

tuhá 
statková 
hnojiva 

+ 
kompost 

12 měsíců bez 
meziskladování  

(9 + 3 měsíce) 

meziplodiny 



dle schváleného 
havarijního plánu místo 

50 m 

 

100 m  

(> 5º) 

 

 

bez 
meliorací 

minimální 
vzdálenost od 
útvarů 
povrchových vod  



Celé 
území Akční 

program 

 
Řada povinných opatření dle AP – celoplošně 

 
jako PPH (Povinné požadavky na 

hospodaření) 
 

Kontroly podmíněnosti Cross Compliance 



Děkuji za 
pozornost

!!! 



Dotazy ??? 
 
 

e-mail: 
Martin.Ptak@mzp.cz 


