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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. (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 bývalý 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 § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10. 
 
Návrhem novely zákona o hnojivech (senátní tisk č. 36) se mění platné znění § 9 odst. 10  
(v platném znění odst. 9) a doplňuje se zmocnění také pro stanovení způsobu hlášení 
letecké aplikace hnojiv a pomocných látek.  
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava souvisí s níže uvedenými přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech, v platném 
znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech 
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších 
produktech živočišného původu), 

- nařízení Komise (ES) č. č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty 
osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 
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Úprava obsažená v Čl. I bod 3. (§ 7 odst. 9) má adaptační vztah k nařízení ES č. 1069/2009 
(čl. 32) a nařízení EU č. 142/2011. 

 
Předkládaný návrh vyhlášky představuje technický předpis a bude předložen k notifikaci 
podle směrnice 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. 
   
Návrh vyhlášky je plně v souladu s předpisy Evropské unie i s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 
 
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 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 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, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona.  
 
Mezi hlavní důvody navrhované úpravy lze zařadit: 
 
1) Poznatky z kontrolní činnosti a zkušenosti z přípravy auditní mise FVO (DG SANTE) 
hovoří pro zavedení hygienických požadavků při pěstování ovoce a zeleniny, které mají 
zabránit případné mikrobiální kontaminaci. Navrhovaná změna při používání statkových  
a organických hnojiv reaguje na tyto požadavky při produkci potravin neživočišného původu 
za účelem zabránění kontaminace konzumních částí rostlin (příloha č. 1 k Nařízení ES  
č. 852/2004).  
 
2) Upřesnění omezení aplikační dávky při používání popelů na zemědělské půdě. Záměr 
omezit aplikační dávku při používání popelů na zemědělské půdě vychází z poznatků 
z praxe, kdy někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo zkrápějí 
(výsledná vlhkost těchto výrobků se pohybuje až do 60 %). Důvodem je především snadnější 
aplikace a omezení prašnosti popelů, což je žádoucí efekt. Na druhé straně jsou však tito 
producenti vlhčených popelů znevýhodněni současnou úpravou, kdy je omezena maximální 
aplikační dávka vztažená na hnojivo. Navrhovaná úprava proto reaguje na tuto nelogičnost a 
zavádí omezení maximální aplikační dávky vztahující se na sušinu hnojiva. 
 
3) Ustanovení § 9 odst. 4 zákona o hnojivech stanoví povinnost pro zemědělské podnikatele, 
kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělské půdě zaslat 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému hlášení. V souladu se 
zmocněním v § 9 odst. 10 písm. c) je ve vyhlášce upravena forma tohoto hlášení.  
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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. 
 
Dopad omezení hnojení při pěstování ovoce a zeleniny se dotkne provozovatelů 
potravinářských podniků na úrovni prvovýroby, kteří pěstují ovoce a zeleninu k přímé lidské 
spotřebě. Tato nová úprava se zavádí za účelem omezení rizika mikrobiální kontaminace 
konzumních částí rostlin vlivem používání statkových a organických hnojiv v průběhu 
vegetace. V praxi se však používání těchto hnojiv za vegetace prakticky nepoužívá, plodiny 
jsou hnojeny před setím a výsadbou, tento postup navržená úprava neomezí. 
Povinnost zaslat hlášení o letecké aplikaci hnojiv bude mít administrativní dopad  
na podnikatelské subjekty. V současné době nelze odhadnout počet dotčených 
zemědělských subjektů. Kontrolní pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského se při své činnosti v terénu s takovou aplikací hnojiv setkávají ojediněle. 
Relevantní závěry o četnosti takového způsobu aplikace prozatím vyvodit nelze, i když podle 
kvalifikovaného odhadu se bude jednat o relativně malou skupinu zemědělských podnikatelů.  
 
Návrh vyhlášky byl konzultován i s producenty vlhčených popelů a firmami, které hodlají 
použít tyto vlhčené popele do výroby dalších výrobků (např. kompostů):  
- MOSTEK energo s.r.o., Praha 
- CARTHAMUS a.s., Praha 
- Teplárna Loučovice, a.s., České Budějovice 
- POZEP s.r.o., Poběžovice 
- ZERS spol. s r.o., Praha 
 
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 § 7 odst. 2 
Navrhuje se změna související s analýzou technologických vod v zemědělských 
podnicích v letech 2013 – 2016. Limit sušiny 1,5 % odpovídá průměrům ze vzorku 
podniků. 
  
K bodu 2: 
K § 7 odst. 6 
Legislativně technická úprava. Znění vyhlášky se uvádí do souladu s § 10 zákona  
o hnojivech 
 
K bodu 3: 
K § 7 odst. 7  
Úprava omezující aplikační dávku popele na zemědělské půdě se zpřesňuje ve smyslu 
vztažení na sušinu hnojiva. Dříve byla uvedena obecně na hnojivo, což znevýhodňuje jinak 
velmi žádoucí praxi zvlhčování popelů. Zvlhčeného popela bylo možné použít menší 
množství. Po nynější úpravě bude zvlhčení popela bez vlivu na omezení aplikační dávky, lze 
tedy očekávat rozšíření této praxe, a tedy omezení nežádoucích úletů, prašnosti atd. 
 
K bodu 4: 
K § 7 odst. 9 
Úprava má adaptační vztah k nařízení ES č. 1069/2009. V čl. 32 je stanoveno, že členské 
státy mohou přijímat nebo zachovat vlastní pravidla, která ukládají doplňkové podmínky nebo 
omezení používání organických hnojiv a půdních přídavků, pokud jsou tato pravidla 
oprávněná z důvodu ochrany zdraví lidí a zvířat. Zabránění mikrobiální kontaminace při 
pěstování ovoce a zeleniny k přímému lidskému konzumu na úrovni prvovýroby lze pokládat 
za takový důvod, když současně představuje jedno z preventivních opatření zásad správné 
hygienické praxe v prvovýrobě, které vychází z nařízení EP a Rady č. 852/2004, o hygieně 
potravin. 
V preambuli tohoto nařízení se stanoví, že rizika pro potraviny existující na úrovni prvovýroby 
by měla být identifikována a vhodným způsobem omezována, aby bylo zajištěno dosažení 
cílů tohoto nařízení. V příloze č. 1 v části A nařízení jsou stanoveny obecné hygienické 
předpisy pro prvovýrobu a související postupy, v rámci nichž by měli provozovatelé 
potravinářských podniků dodržovat opatření pro zabránění kontaminace mimo jiné i při 
používání hnojiv. U organických hnojiv se úprava vztahuje jen na volně ložená, neboť balená 
mají způsob použití včetně omezení uveden v označení (etiketa), který je závazný.  
 
K bodu 5: 
K § 9 odst. 5 
Navrhuje se zrušit § 9 odst. 5 včetně odkazu na poznámku čarou č. 6. Ve vyhlášce toto 
ustanovení bylo přechodně zapracováno s ohledem na nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Původní příloha č. 4 představovala 
výjimku pro stanovení hodnot pro žadatele o dotace na ošetřování travních porostů 
v minulém programovacím období. V současném programovacím období tato výjimka 
vzhledem k platnému nařízení vlády č. 75/2015 Sb. ztratila opodstatnění.  
 
K bodu 6 a 13: 
K § 9a a příloze č. 4 
Hlášení letecké aplikace hnojiv se upravuje obdobným způsobem jako zavedené hlášení 
použití upravených kalů, které je upraveno v příloze č. 5. V novém § 9 odst. 4 zákona  
o hnojivech (senátní tisk č. 36) se navrhuje zakotvit podmínky, za kterých je možno letecky 
aplikovat kapalná hnojiva nebo pomocné látky. Za účelem eliminace obcházení zákona o 
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rostlinolékařské péči při letecké aplikaci přípravků na ochranu rostlin bylo nutno upravit i 
leteckou aplikaci hnojiv, která doposud zákonem řešena vůbec nebyla. Zákon  
o rostlinolékařské péči obcházeli někteří podnikatelé tak, že tvrdili, že z letadla rozprašují 
pouze hnojivo (běžně se to neprovádí, nevyplatí se to), přičemž ale do něj namíchali  
i přípravek na ochranu rostlin, aniž by splnili požadavky § 52 a násl. zákona o 
rostlinolékařské péči týkající se letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin. To pak ale 
nebylo laboratorně možné kontrolním orgánem dokázat. 
 
K bodu 7 až 9 
K příloze č. 2 
Legislativně technická úprava za účelem uvedení používané terminologie do souladu  
s aktuálním zněním zákona o hnojivech. 
 
K bodu 10 
K příloze č. 2 
Jde o úpravu, která souvisí s novelou zákona o zemědělství, kde byly nově upraveny 
definice pro půdní blok a díl půdního bloku (§ 3a odst. 10 až 14). Půdní blok není evidován 
na uživatele a může se skládat z více dílů půdních bloků více uživatelů. Evidence hnojení je 
vázána na uživatele, proto má být označován díl půdního bloku. 
 
K bodu 10 a 11 
příloze č. 3 
Zavedení hodnot pro směs hnoje skotu má za cíl zjednodušit výpočet přívodu živin  
pro menší zemědělské podniky, které nemají oddělené skladovací kapacity pro jednotlivé 
kategorie skotu. 
 
K bodu 12 
příloze č. 3 
Doplnění kategorie tuhého digestátu reaguje na rozdílné technologie užívané v praxi.   
 
 
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. Návrh vyhlášky se připravuje v předstihu tak, aby mohla nabýt 
účinnosti současně s novelou zákona o hnojivech (senátní tisk č. 36). 
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