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IV. 

Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 
ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 7 
Používání hnojiv, pomocných látek  

a substrátů 
 

(1) Hnojiva, pomocné látky a substráty se používají v souladu s údaji uvedenými 
v jejich označení a při používání nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod 
nebo na sousední pozemek. 

 
(2) Pomocné půdní látky, které vznikají v zemědělské prvovýrobě jako technologické 

vody při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů, 
obsahují maximálně 1 % sušiny a 0,1 % dusíku. 
 

(3) Diferencované hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu 
splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona 
o hnojivech. Podmínka rovnoměrného pokrytí pozemku je splněna i v případě hnojení podle 
nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu3) nebo podle nařízení 
vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor4). 

 
(4) Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv 

na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou 
řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních 
a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. Po aplikaci tuhých 
statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají 
hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při 
pěstování kulturních rostlin. 

 
(5) Pro určování potřeby hnojiv se vychází 

a)  z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, 
b)  z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, 

půdního druhu a typu), 
c)  z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství 

půdní organické hmoty (humusu) a 
d)  z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, 

závlaha). 
 

(6) Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení půdy zkoušení 
zemědělských půd podle § 10 zákona o hnojivech. Chemickým rozborem je stanovena 
půdní reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, obsah přístupných živin (fosforu, 
draslíku, hořčíku, vápníku) a kationtová výměnná kapacita půdy. 

 
(7) Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 tuny 

hnojiva.ha-1 sušiny.ha -1 za 3 roky. V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele 
ze samostatného spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo sedimentů. 

 
------------------------------------------------------------------ 
3) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
4) Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(8) Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % 
je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let. Maximální aplikační dávka organických a statkových 
hnojiv se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let. 
 

(9) Statková a volně ložená organická hnojiva nesmějí být používána 
a) na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu 

nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem a 
b) v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské 

kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně. 
 

§ 8 
Hnojení lesních pozemků 

 
Hnojiva se používají podle 

a)  vyhodnocení výsledků chemických rozborů půdy a porostů, 
b)  vnějších příznaků poruch výživy, růstu a vývoje porostů a jejich celkového stavu, 
c)  stanovištních podmínek a 
d)  výsledků předchozího použití hnojiv v porostech. 
 

§ 9 
Vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů 

 
(1) V evidenci se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 
(2) Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem ne starším 

než 1 rok, údaje z označení hnojiva nebo substrátu, případně údaje stanovené v příloze č. 3 
k  této vyhlášce, tabulce A. Pro vlastní odběry vzorků hnojiv a jejich rozbory se užijí postupy 
stanovené vyhláškou o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv5). Pokud se použijí 
ke  hnojení vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné 
rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se 
do evidence bez uvedení množství hmoty a živin. 

 
(3) Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě 

nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje 
o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce B. Datem použití statkového 
hnojiva je v tomto případě časové rozpětí pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě. 

 
(4) V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči 

hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení "pastevní období" nebo "pobyt" 
s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat 
zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje podle přílohy č. 3 k této 
vyhlášce, tabulky C. 

 
(5) Žadatelé o dotace na ošetřování travních porostů podle nařízení vlády 

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření6) použijí pro účely evidence přívodu 
živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě 
údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
5) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění 

vyhlášky č. 475/2000 Sb. 
6) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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§ 10 
Způsob hlášení o používání upravených kalů 

 
Vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů je uveden v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. 
 

 
§ 10a 

Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek 
 

Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných 
látek je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

 
 
 
 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 
 

 
Hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek 

  
 

Zemědělský podnikatel   

Místo podnikání nebo sídlo   

Datum narození nebo IČ, bylo-li 
přiděleno 

  

Plánovaný termín aplikace (datum)   

Název a množství aplikovaných 
hnojiv nebo pomocných látek 

  

Místo aplikace s určením dílů 
půdních bloků podle evidence 
využití půdy podle uživatelských 
vztahů (LPIS) 

 

Osoba provádějící aplikaci (název, 
sídlo, IČ) 

 

 
Datum, razítko, podpis: 
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