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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Část materiálu: V. 

 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 44685/2016-MZE-12152, dne 30. ledna 2017, s termínem dodání 
stanovisek do 20. února 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

K bodu 5: 

Slovo „šest“ ve větě třetí doporučujeme nahradit číslovkou „6“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 
K bodu 10: 

V § 2 odst. 6 doporučujeme za slova „v příloze č. 1“ doplnit slova „k této vyhlášce“. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést rovněž v § 3 odst. 1 a 3 (bod 11) a § 5 
odst. 2 (bod 17). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 
K bodům 18 a 19: 

Doporučujeme oba novelizační body sloučit do společného bodu 18 v tomto znění:  

„Přílohy č. 1 až 3 znějí:“. 

V návaznosti na tuto změnu je třeba přečíslovat novelizační bod 20. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo financí 
Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. K Čl. I, bodu 2: Doporučujeme nahradit slova „za slova“ slovy „za slovo“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. K Čl. I, bodu 6: Doporučujeme nahradit slova „se slova „agrochemické“ zrušují“ 
slovy „se slovo „agrochemické“ zrušuje“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K Čl. I, bodu 7: Doporučujeme nahradit slova „za slova“ slovy „za slovo“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

I. Obecně 
Dáváme ke zvážení, zda by se namísto poměrně rozsáhlé novelizace vyhlášky č.  
275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních 
vlastností lesních pozemků, a také s přihlédnutím k jejímu krátkému rozsahu, 
nejevila jako lepší varianta vydání vyhlášky nové, která by současnou vyhlášku 
zrušila a nahradila ji. Tuto variantu podporuje i ten fakt, že uvedená vyhláška byla 
vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 16 písm. d) 
a e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, avšak toto ustanovení zákona 
obsahující zákonné zmocnění k vydání předmětné vyhlášky již bylo zrušeno 
zákonem č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Proto doporučujeme, aby na 
základě zákonného zmocnění obsaženého v § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána vyhláška 
nová, která zruší nyní platnou vyhlášku a upraví předmětnou materii. 
 

Neakceptováno. 
Platná vyhláška se nemění věcně 
natolik rozsáhlým způsobem, aby 
bylo nutné přistoupit k vydání 
vyhlášky zcela nové. 
Zmocnění se sice novelizací 
zákona o hnojivech přesunula z § 
16 písm. c) a e) do § 10 odst. 8 a 
11 odst. 5, ale to bylo způsobeno 
změnami v legislativní technice a 
nemyslíme si, že je nutné celou 
vyhlášku vydat jako novou.    

 II. K jednotlivým ustanovením 
1. K úvodní větě 
Znění úvodní věty s ohledem na čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, z 
něhož vyplývá, že citujeme-li jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního právního předpisu jen ty 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno, doporučujeme upravit 
následovně. Z úvodní věty navrhujeme vypustit slova „zákona č. 308/2000 Sb., 
zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.“, neboť těmito novelami nebylo 
zde uvedené zmocňovací ustanovení dotčeno. V této souvislosti navíc 
navrhujeme, aby za slovy „zákona č. 317/2004 Sb.“ byla odstraněna čárka a místo 
ní vložena spojka „a“. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

K čl. I bodu 5 – k § 1 odst. 6: 
V souladu se současnou legislativní praxí doporučujeme, aby bylo konkretizováno 
místo, na kterém budou podrobnosti metod odběru vzorků zveřejňovány, neboť 
slovní spojení „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamená kdekoliv 
na internetu.  
Za vhodnou považujeme například formulaci „ústav zveřejňuje na svých 
internetových stránkách“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 6: 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav má posuzovat a vyhodnocovat i jiné parametry 
než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 1, a to dle konkrétního rizika. Považujeme 
tuto formulaci za poměrně neurčitou a široce formulovanou, neboť z ní není 
zřejmé, jaké faktory jsou považovány za rizikové a jaké další parametry mají být 
posuzovány. Odůvodnění uvádí, že volba parametrů je na uvážení podle dané 
situace. Doporučujeme ustanovení více konkretizovat s ohledem na skutečnost, že 
správní uvážení má mít své meze. Předkladatelem navržené řešení by zřejmě i 
překračovalo rámec daný zákonným zmocněním. 
 
 

Vysvětleno. 
Parametry uvedené v příloze č. 1, 
bod 1 vyhlášky byly voleny 
s ohledem na jejich existující 
legislativní limity pro obsahy v půdě 
stanovené vyhláškou č. 153/2016 
Sb., o stanovení podrobností 
ochrany kvality zemědělské půdy a 
o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. V bodu 2 jsou 
parametry stanovované v Bazálním 
monitoringu půd. Škála uvedených 
parametrů je širší než v bodu 1. 
Hlavním důvodem je velmi rychlý 
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pokrok v oblasti chemické analýzy, 
(eko)toxikologie a neustále se 
objevující nové, moderní 
kontaminanty, u kterých dosud 
chybí legislativní limit pro obsahy  
v půdě, ale mohou být známá jejich 
např. humanotoxická, zootoxická 
nebo fytotoxická rizika. Pokud díky 
monitoringu již známe obsahy 
v půdě, je možné tyto poznatky 
využít při hodnocení. 
Každá riziková situace musí být 
hodnocena individuálně v závislosti 
na zdrojích rizik či kontaminace a 
proto není možné ani vhodné 
definovat přesný seznam 
analyzovaných parametrů. 
Hodnocení parametrů, které dosud 
nemají stanovený legislativní limit, 
má doporučující charakter. 
 

 K čl. I bodu 11 – k § 3 odst. 2: 
Dáváme na zvážení, zda je navrhovaná lhůta (1 měsíc) pro předání protokolu  
o výsledcích rozboru dostatečná, neboť některé rozbory mohou trvat delší časový 
úsek a nemusí být tedy v silách pověřené osoby uvedenou lhůtu splnit. 
 
Dále bychom uvítali upřesnění, jakým způsobem se pověřená osoba dozví formát 
protokolu, který má určovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav. Z formulace není 
zřejmé, zda má jít o vzorový formulář či zda se výrazem „formát“ rozumí spíše 
způsob předání výsledků rozboru. Doporučujeme ustanovení přepracovat. 
 

Vysvětleno. 
Z praktických zkušeností  je 
ověřeno, že jeden měsíc je 
dostatečně dlouhá doba na 
provedení analýz jak u pověřených 
laboratoří, tak u laboratoří 
referenčních. 
Formát protokolu je přesně 
specifikován v Metodickém pokynu 
Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu, v  Jednotných 
pracovních postupech, 
uveřejněných na webových 
stránkách Ústředního kontrolního a 
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zkušebního ústavu. 
 
 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 18 – k příloze č. 1: 
V bodu 1. navrhujeme pro větší přehlednost v řádku věnovaném polychlorovaným 
dibenzodioxinům nahradit kulatou závorku před slovem „suma“ za závorku 
hranatou a obdobnou změnu provést i za číslovkou 2005. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 18 – k příloze č. 2: 
Ve vysvětlivce č. 1) doporučujeme rozepsat zkratku „ÚKZÚZ“, neboť v návrhu (ani 
ve stávajícím znění vyhlášky) není tato legislativní zkratka zavedena 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády  
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
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platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Zásadní připomínka: 
V obecné části odůvodnění není uvedena směrnice EU 2015/1535 a není s ní 
zhodnocena plná slučitelnost návrhu vyhlášky. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. Návrh není 
technickým předpisem ve smyslu čl. 
1 odst. 1 písm. f) směrnice EU 
2015/1535. 
 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh vyhlášky nezapracovává do právního řádu ČR žádné předpisy EU. 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 
K samotnému návrhu vyhlášky nemáme žádné připomínky ani návrhy změn. 
 

 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 
EU a návrh není s právem EU v rozporu 

Nedostatek po stránce formální je nutno odstranit. 

 

Český statistický 
úřad  
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 

Bez připomínek.  
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katastrální 

Správa státních 
hmotných rezerv 
 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
 

 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  
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Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  

 
 
V Praze dne 9. května 2017 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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