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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), se předkládá k provedení zákona 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.  
Návrh vyhlášky je obsažen v příloze k dopisu č.j. 16982/2015-OHR ze dne 31.12.2015, který 
zaslal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier ministru 
zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, že se u navrhované vyhlášky nemusí zpracovávat 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o hnojivech a zmocnění k jejímu vydání je 
obsaženo v jeho § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5. 
 
Platná zmocňovací ustanovení nejsou probíhající novelizací zákona o hnojivech (nyní 
schváleno Senátem dne 19. ledna 2017, senátní tisk č. 36) dotčena. 
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu  
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný  
s právem Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Platná vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování 
půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podle § 10 odst. 
8 a § 11 odst. 5 o hnojivech: 

 postupy pro odběr vzorků, pro provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních 
rozborů zemědělských půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů, 

 rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální parametry, sledované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ústav“) v rámci 
monitoringu a při agrochemickém zkoušení zemědělských půd,  
a rozsah a způsob jejich sledování, 

 postupy pro odběr vzorků a pro provádění chemických rozborů ke zjišťování vlastností 
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lesních pozemků. 
 
Návrh vyhlášky je předkládán s cílem uvést text vyhlášky do souladu se současným stavem 
vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky půd. Poslední novelizace byla 
provedena v roce 2004 a od té doby došlo k významnému posunu v dané problematice.  

 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady  
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv  
na podnikatelské prostředí v České republice. 
 
Zároveň návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné sociální 
dopady. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
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Zvláštní část 
 
K Čl. I 
K bodu 1 
K § 1 
Zrušuje se odstavec 1 a 5. Odběry vzorků provádí v souladu s § 10 odst. 3 zákona  
o hnojivech ústav nebo pověřená osoba.  Pověřené osoby předávají ústavu dokumentaci  
po ukončení odběrů, a to protokoly o odběru a mapové podklady, které jsou zpracovány  
v Jednotných pracovních postupech vydaných ústavem. Není nutné tyto doklady vydávat 
formou vyhlášky. 
 
K bodům 2 a 3 
K § 1 odst. 1 a 2 
Navrhuje se zpřesnění tohoto ustanovení, aby bylo jasné, že odstavce 1, 2 a 3 se týkají 
agrochemického zkoušení zemědělských půd. § 1 popisuje odběr vzorků půd jak pro 
agrochemické zkoušení zemědělských půd, tak pro monitoring zemědělský půd a je třeba 
tyto dva systémy oddělit a definovat. 
 
K bodu 4 
K § 1 odst. 3 
Jedná se o legislativní opravu, protože stávající platné znění tohoto odstavce se týká nejen 
plochy, ale upravuje i hloubku, ze které se vzorky odebírají. Navrhuje se také zpřesnění 
tohoto ustanovení, aby bylo jasné, že odstavce 1, 2 a 3 se týkají agrochemického zkoušení 
zemědělských půd. 
 
K bodu 5 
K § 1 odst. 4 až 6 
Navrhuje se zpřesnění postupů pro odběr vzorků zemědělských půd. 
V odstavcích 1 až 3 se jedná o agrochemické zkoušení půd, v odstavcích 4 a 5 pak  
o monitoring zemědělských půd. V současné době vzorkování pro účely monitoringu 
zemědělských půd provádí ústav. Agrochemické zkoušení zemědělských půd provádí ústav  
i pověřená osoba. V praxi se při vzorkování postupuje také v závislosti na druhu 
kontaminace a podle cílů, které jsou sledovány. Uvádět veškeré způsoby odběrů vzorků ve 
vyhlášce by bylo neúnosné a nepraktické. Proto se navrhuje, aby podrobnosti metod odběru 
vzorků zveřejňoval ústav v aktuální podobě na svých webových stránkách. 
 
K bodu 6 
Ke skupinovému nadpisu nad § 2 
Jedná se o legislativní zpřesnění, neboť v půdních vzorcích se kromě agrochemických 
vlastností půdy (pH, živiny) stanovují i jiné chemické (rizikové prvky a látky), fyzikální  
a případně mikrobiologické vlastnosti. V § 2 jde o zjišťování vlastností půdy nejen v systému 
agrochemického zkoušení zemědělských půd, ale i jakékoli jiné odběry vzorků půd, které se 
řídí těmito postupy. 
 
K bodu 7 a 8 
K § 2 odst. 1  
Zpřesnění textu. U kationtové výměnné kapacity v odst. 1 písm. c) se doplňuje součtová 
metoda. Téměř všechna výměnná místa sorpčního komplexu jsou obsazena vápníkem, 
hořčíkem, draslíkem a u kyselých půd vodíkem, je proto možné vypočítat hodnotu výměnné 
kapacity a zastoupení kationů z výsledků stanovení těchto prvků metodou Mehlich III. 
Součtová metoda byla používaná i v minulosti, pouze nebyla takto specifikována. 
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K bodu 9 
K § 2 odst. 2 a 3  
Speciální kultury (sady, vinice, chmelnice, zelinářské plochy) jsou náročné na zásobu 
mikroelementů v půdě a je třeba respektovat jejich specifické nároky pro zajištění 
optimálního zdravotního stavu a kvality produkce. Úprava představuje zestručnění původní 
formulace.  
Ve vzorcích analyzovaných na obsah přístupných živin budou navíc stanoveny dostupné 
markery organické hmoty. Cílem je plošná informace pro preventivní opatření směřující 

k nápravě případného negativního stavu.  
 
K bodu 10 
K § 2 odst. 6 
Jedná se jednak o zpřesnění původní formulace a dále o umožnění flexibilnějšího přístupu 
k řešení v různých situacích. Nelze předjímat veškerá rizika a druhy kontaminantů, které 
mohou být uvolněny do prostředí (např. vlivem havárií), navíc jejich vyjmenování by bylo 
mimořádně rozsáhlé. Tato úprava dává možnost reagovat prakticky na veškerá rizika, která 
mohou nastat. Na druhé straně nezavádí všechny parametry jako povinné (povinně 
stanovované v každém vzorku), jejich volba je na uvážení podle dané situace.  
 
K bodu 11  
K § 3  
Navrhuje se zjednodušit platné znění § 3. Chemické rozbory v současnosti zajišťuje pouze 
ústav. Odůvodnění týkající se příloh viz níže. 
 
K bodu 12: 
K § 4 odst. 1 
Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků je směřováno na plošně nejrozšířenější typy 
lesních stanovišť. 
 
K bodu 13 
K § 4 odst. 2 
Hloubka odběru druhého odběrového horizontu (10 – 40 cm) odráží způsob prakticky 
prováděného vzorkování, které lépe charakterizuje lesní půdy, zejména s ohledem na hlubší 
části kořenové vrstvy. 
 
K bodům 14 až 17 
K § 5 odst. 1 písm. a) a b) 
Spektrum zjišťovaných půdních vlastností lesních pozemků bylo rozšířeno zejména 
s ohledem na stanovení půdní organické hmoty a dále o mikrobiologické a fyzikální 
parametry, čímž dochází k rozšiřování poznatků o lesní půdě a zároveň k rozšiřování 
dostupných informací pro vlastníky lesa. Tyto informace souvisí především se změnami půdy 
po vápnění. 
 
K § 5 odst. 2 
Úprava souvisí se změnou provedenou v novém § 3 odst. 1. 
 
K bodu 18 
K přílohám č. 1 a 2 
Aktualizuje se znění příloh v souladu se současným stavem vědeckého a technického 
poznání v oblasti analytiky půd. Poslední novelizace byla provedena v roce 2004 a od té 
doby došlo k významnému posunu v dané problematice.  
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K bodu 19: 
K příloze č. 3 
Znění přílohy se aktualizuje v souladu se současným stavem vědeckého a technického 
poznání v oblasti analytiky půd (původně v platném znění příloha č. 5). 
Stanovení fosforu je možné provádět metodou spektrofotometrickou, která stanoví pouze 
fosfor ve formě fosforečnanové. S nárůstem používání moderních analytických metod se 
stále více uplatňuje simultánní stanovení veškerých živin (a případně mikroelementů) 
metodou optické emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-OES). Při této 
metodě se stanoví veškerý extrahovaný fosfor, tedy i jiné formy než fosforečnan. Výsledky 
stanovení fosforu touto metodou jsou tedy asi o 7-10 % vyšší než při použití metody 
spektrofotometrické a je nutné je vyhodnocovat podle samostatných kritérií, která byla  
do tabulek doplněna. 
 
K bodu 20: 
K přílohám č. 4 až 8 
V návaznosti na změnu § 3 odst. 2, kdy je umožněno upravit formát předávání výsledků 
podle potřeb ústavu, se zrušuje příloha č. 4. 
Příloha č. 5 se zrušuje z důvodu její aktualizace, po přečíslování je to nyní příloha č. 3. 
Přehled metod používaných pro chemické rozbory je sjednocen pro lesní i zemědělské 
pozemky do jedné přílohy č. 2. Proto se příloha č. 6 pro nadbytečnost zrušuje. 
Obsah platných příloh č. 7 a 8 již není v souladu s vědeckým pokrokem v oblasti 
používaných metod a nově se stanovuje přehled metod používaných pro chemické, fyzikální 
a mikrobiologické rozbory v příloze č. 2 (viz § 3 odst. 1).  
 
K čl. II 
Ustanovení informuje o skutečnosti, že vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu  
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
 
K čl. III 

Ustanovení upravuje účinnost. 
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