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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

  

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 

písm., apod.) 
 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 
 

§ 2 písm. i) a 
j) 

Poznámka 
pod čarou č. 

21 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
i) pomocnou půdní látkou látka bez 

účinného množství živin, která půdu 
biologicky, chemicky nebo fyzikálně 
ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo 
zvyšuje účinnost hnojiv, s výjimkou 
přípravků na ochranu rostlin21), 

j) pomocným rostlinným přípravkem látka 
bez účinného množství živin, která 
jinak příznivě ovlivňuje vývoj kulturních 
rostlin nebo kvalitu rostlinných 
produktů, s výjimkou přípravků na 
ochranu rostlin, 

 
 
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 

uvádění přípravků na ochranu rostlin  

na trh a o zrušení směrnic Rady 

32009R1107 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblast působnosti  
 
1. Toto nařízení se vztahuje na přípravky v 
podobě, v níž jsou dodávány uživateli, které 
obsahují účinné látky, safenery nebo 
synergenty nebo jsou z nich složeny a které 
jsou určeny pro některé z těchto použití:  
a) ochrana rostlin či rostlinných produktů 
před všemi škodlivými organismy či ochrana 
před působením těchto organismů, ledaže 
jsou hlavním důvodem použití těchto 
přípravků spíše hygienické účely než 
ochrana rostlin či rostlinných produktů;  
b) ovlivňování životních procesů rostlin, 
například jako látky ovlivňující růst, avšak 
jinak než jako živiny;  
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud 
se na tyto látky nebo produkty nevztahují 
zvláštní předpisy Společenství o 
konzervantech;  
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin 
s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou 
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79/117/EHS a 91/414/EHS. 

 

 aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně 
rostlin;  
e) regulace nebo prevence nežádoucího 
růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky 
nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k 
ochraně rostlin.  
 
Tyto přípravky jsou dále uváděny jako 
"přípravky na ochranu rostlin".  
 
2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů, které mají obecný nebo 
specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné produkty (dále jen "účinné látky").  
 
3. Toto nařízení se vztahuje:  
a) na látky či přípravky, jež se přidávají do 
přípravků na ochranu rostlin s cílem potlačit 
či snížit fytotoxické účinky přípravků na 
ochranu rostlin na některé rostliny (dále jen 
"safenery");  
b) na látky či přípravky, které nemají nebo 
mají jen malé účinky ve smyslu odstavce 1, 
avšak mohou podpořit činnost účinné látky 
či látek v přípravku na ochranu rostlin (dále 
jen "synergenty");  
c) na látky či přípravky, které se používají v 
přípravcích na ochranu rostlin či v 
adjuvantech nebo jsou k takovému použití 
určeny, avšak které nepatří mezi účinné 
látky, safenery ani synergenty (dále jen 
"formulační přísady");  
d) na látky nebo přípravky, které jsou 
složeny z formulačních přísad, nebo 
přípravky obsahující jednu či více 
formulačních přísad v podobě, v níž jsou 
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dodávány uživateli a uváděny na trh, které 
má uživatel smísit s přípravkem na ochranu 
rostlin a které zvyšují jeho účinnost či jiné 
pesticidní vlastnosti (dále jen "adjuvanty"). 

§ 3b  
 
 

(4) Ústav rozhodne o zákazu uvádět 
do oběhu vzájemně uznané hnojivo pokud 
 a) nesplňuje podmínky stanovené v § 3, 

nebo 
 b) ohlášení nesplňuje podmínky 

stanovené v § 3b odst. 2. 
 

32008R0764 Čl. 2 Oblast působnosti 
 
1. Toto nařízení se vztahuje na správní 
rozhodnutí určená hospodářským 
subjektům, která jsou přijímána nebo mají 
být přijata na základě technického pravidla 
podle odstavce 2, ohledně jakýchkoliv 
výrobků, včetně zemědělských produktů a 
produktů rybolovu, uvedených v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském 
státě, kde přímým nebo nepřímým účinkem 
takového rozhodnutí je: 
a) zákaz uvedení výrobku nebo druhu 
výrobku na trh; 
b) změna nebo dodatečné zkoušky výrobku 
nebo druhu výrobku před jeho uvedením na 
trh nebo ponecháním na trhu; 
c) stažení výrobku nebo druhu výrobku z 
trhu. 
 
Pro účely prvního pododstavce písmene b) 
se změnou výrobku nebo druhu výrobku 
rozumí jakákoliv změna vlastností 
konkrétního výrobku nebo konkrétního 
druhu výrobku, jak je uvedeno v odst. 2 
písm. b) bodě i). 
 
2. Pro účely tohoto nařízení se za technické 
pravidlo považuje jakékoliv ustanovení 
právního nebo správního předpisu 
členského státu, 
 
a) které není předmětem harmonizace na 
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úrovni Společenství a 
 
b) které zakazuje uvedení výrobku nebo 
druhu výrobku na trh na území daného 
členského státu nebo které musí být 
dodrženo při uvedení výrobku nebo druhu 
výrobku na trh na území daného členského 
státu, a které stanoví: 
i) požadované vlastnosti tohoto výrobku 
nebo druhu výrobku, jako jsou úrovně 
jakosti, fungování nebo bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků na výrobek 
nebo druh výrobku, jako jsou obchodní 
název, terminologie, symboly, zkoušení a 
zkušební metody, balení, označování nebo 
opatřování štítkem se jmenovitými údaji 
nebo 
ii) jakýkoliv jiný požadavek kladený na 
výrobek nebo na druh výrobku zejména z 
důvodu ochrany spotřebitelů nebo životního 
prostředí, který má vliv na jeho  spotřební 
cyklus po jeho uvedení na trh, jako jsou 
podmínky použití, recyklace, opětovného 
používání nebo zneškodňování, pokud tyto 
podmínky mohou významně ovlivnit složení 
nebo charakter výrobku nebo druhu výrobku 
nebo jeho uvedení na trh. 
 
3. Toto nařízení se nevztahuje na: 
a) soudní rozhodnutí přijatá vnitrostátními 
soudy; 
b) rozhodnutí soudní povahy přijatá 
donucovacími orgány při vyšetřování nebo 
stíhání trestného činu souvisejícího s pojmy, 
symboly nebo jakýmikoli odkazy na 
protiústavní nebo zločinné organizace nebo 
trestných činů souvisejících s rasismem či 
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xenofobií. 

§ 5 odst. 5 
písm. d), 
odst. 7  

(5) Ústav zruší rozhodnutí o 
registraci hnojiva 
d) pokud hnojivo obsahuje přípravek na 

ochranu rostlin. 
 

(7) Jestliže uplynula doba platnosti 
rozhodnutí o registraci nebo došlo ke 
zrušení registrace na žádost podle 
odstavce 5 písm. a), může být dosud 
vyrobené nebo dovezené hnojivo 
dodavatelem uváděno do oběhu pouze po 
dobu jeho použitelnosti, nejdéle však po 
dobu jednoho roku. Tuto dobu může ústav 
na žádost výrobce 3a), dovozce 3a) nebo 
dodavatele prodloužit. To neplatí pro 
hnojivo obsahující přípravek na ochranu 
rostlin, které může být uváděno do oběhu 
po uplynutí doby platnosti rozhodnutí nebo 
zrušení registrace podle odstavce 5 písm. 
a) nebo d) nejdéle po dobu 6 měsíců. 
 
 

32009R1107 Čl. 2 Oblast působnosti  
 
1. Toto nařízení se vztahuje na přípravky v 
podobě, v níž jsou dodávány uživateli, které 
obsahují účinné látky, safenery nebo 
synergenty nebo jsou z nich složeny a které 
jsou určeny pro některé z těchto použití:  
a) ochrana rostlin či rostlinných produktů 
před všemi škodlivými organismy či ochrana 
před působením těchto organismů, ledaže 
jsou hlavním důvodem použití těchto 
přípravků spíše hygienické účely než 
ochrana rostlin či rostlinných produktů;  
b) ovlivňování životních procesů rostlin, 
například jako látky ovlivňující růst, avšak 
jinak než jako živiny;  
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud 
se na tyto látky nebo produkty nevztahují 
zvláštní předpisy Společenství o 
konzervantech;  
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin 
s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou 
aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně 
rostlin;  
e) regulace nebo prevence nežádoucího 
růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky 
nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k 
ochraně rostlin.  
 
Tyto přípravky jsou dále uváděny jako 
"přípravky na ochranu rostlin".  
 
2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů, které mají obecný nebo 
specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA53KEUUO)



6 

 

rostlinné produkty (dále jen "účinné látky").  
 
3. Toto nařízení se vztahuje:  
a) na látky či přípravky, jež se přidávají do 
přípravků na ochranu rostlin s cílem potlačit 
či snížit fytotoxické účinky přípravků na 
ochranu rostlin na některé rostliny (dále jen 
"safenery");  
b) na látky či přípravky, které nemají nebo 
mají jen malé účinky ve smyslu odstavce 1, 
avšak mohou podpořit činnost účinné látky 
či látek v přípravku na ochranu rostlin (dále 
jen "synergenty");  
c) na látky či přípravky, které se používají v 
přípravcích na ochranu rostlin či v 
adjuvantech nebo jsou k takovému použití 
určeny, avšak které nepatří mezi účinné 
látky, safenery ani synergenty (dále jen 
"formulační přísady");  
d) na látky nebo přípravky, které jsou 
složeny z formulačních přísad, nebo 
přípravky obsahující jednu či více 
formulačních přísad v podobě, v níž jsou 
dodávány uživateli a uváděny na trh, které 
má uživatel smísit s přípravkem na ochranu 
rostlin a které zvyšují jeho účinnost či jiné 
pesticidní vlastnosti (dále jen "adjuvanty"). 
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Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 

 

Název předpisu EU 
 

32009R1107 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 

přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 

 
 

32008R0764 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 

stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků 

uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje 

rozhodnutí č. 3052/95/ES 
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