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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení

podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., podle
§ 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zá-
kona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenč-
ním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zra-
nitelných oblastí a akčním programu, ve znění na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/
/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu použí-
vání hnojiv.“.

2. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud je zemědělská půda zaplavená,
přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem,
nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjim-
kou skliditelných rostlinných zbytků.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru
na 1 ha lze provést na základě údajů
a) z evidence hnojení o produkci dusíku hospo-

dářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu
na zemědělské půdě a o přívodu celkového du-
síku v použitých organických a organominerál-
ních hnojivech a statkových hnojivech, nebo

b) o produkci dusíku ve výkalech a moči, popří-
padě trusu chovaných hospodářských zvířat, po
odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování
statkových hnojiv, podle jiného právního před-
pisu7); u jednotlivých kategorií hospodářských
zvířat se zohlední průměrné stavy zvířat ve sle-
dovaném kalendářním roce.“.

4. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

5. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 14 zní:

„(1) Kapacita skladovacích prostor pro statková
hnojiva6) musí odpovídat potřebě uskladnění jejich
šestiměsíční produkce; to neplatí pro

a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladova-
cích prostor dostatečná pro minimálně pětimě-
síční produkci, a zároveň pro uskladnění v ob-
dobí zákazu hnojení podle tabulky 1 přílohy
č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze
hnojit s ohledem na půdně klimatické pod-
mínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny, a

b) tuhá statková hnojiva, při možnosti jejich ulo-
žení na zemědělském pozemku před jejich pou-
žitím;

snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je mož-
né jen při splnění podmínek podle jiného právního
předpisu7); technický stav skladovacích zařízení
musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska
ochrany vod14).

14) § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.“.
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6. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

7. V § 9 odst. 2 se za slova „lze uložit na ze-
mědělském pozemku“ vkládají slova „pouze způso-
bem, který neohrozí životní prostředí a“.

8. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Na zemědělských pozemcích s kulturou
orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující
10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé
látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv

a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy
zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se
nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné
zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči
při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném
pobytu na travním porostu.“.

9. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

11. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:

Sbírka zákonů č. 117 / 2014Částka 50 Strana 1203



12. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
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ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení důsledků
porušení podmíněnosti poskytování některých

podpor

Čl. II

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010
Sb., nařízení vlády č. 264/2012 Sb., nařízení vlády
č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se
mění takto:

1. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Vymezení po-
žadavku v právním předpise ČR se slova „a 2“ zru-
šují.

2. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 7 sloupci Znění poža-
davku se slova „v případě nepříznivých půdních
podmínek definovaných v zákoně o hnojivech“ na-
hrazují slovy „na půdu zaplavenou, přesycenou vo-
dou, promrzlou nebo pokrytou sněhem“.

3. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 7 sloupci Vymezení po-

žadavku v právním předpise ČR se slova „§ 9 odst. 2
písm. d) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a“ zrušují.

4. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 8 sloupci Vymezení po-
žadavku v právním předpise ČR se doplňují slova
„a § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle na-
řízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14;Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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