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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. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků  
na hnojiva, 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 § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9. 
 
Návrhem novely zákona o hnojivech (senátní tisk č. 36) se mění platné znění § 3 odst. 5 a 
doplňuje se zmocnění také pro stanovení mikrobiologických parametrů pro jednotlivé skupiny 
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 
 
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 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 
 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,  
ve znění pozdějších předpisů, stanoví podle § 3 odst. 5 zákona o hnojivech rizikové prvky  
a rizikové látky, jejich limitní hodnoty pro jednotlivé skupiny hnojiv a pomocných látek, jakož  
i přípustné odchylky. Podle § 4 odst. 9 zákona o hnojivech také stanoví typy hnojiv  
a pomocných látek.  
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Návrh novely vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění 
pozdějších předpisů, je předkládán v návaznosti na novelu zákona o hnojivech (sněmovní 
tisk 669), která rozšiřuje sledované parametry hnojiva o mikrobiologické činitele. Při aplikaci 
upravených kalů na zemědělské půdy se uplatňují limitní hodnoty vybraných mikrobiálních 
parametrů kalů podle přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb.,  
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů. 
Při zpracování kalů do organických hnojiv a substrátů se dosud mikrobiální kontaminace  
při procesu registrace nehodnotila, což se jeví jako disproporce. Navíc takto zpracované kaly 
nemají aplikační omezení například pro použití při pěstování zeleniny. Pro účely ochrany 
zdraví lidí je žádoucí, aby výrobky z takto rizikového materiálu podléhaly odpovídající 
kontrole. Návrh vyhlášky stanoví výrobky, na které se mikrobiální parametry mají vztahovat, 
a jejich hodnoty. 
 
Dále se mezi typy hnojiv zařazují granulované vápence. Granule vyrobené z mletých 
vápenců s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu mají po rozpadnutí 
granulí stejný agronomický efekt jako tyto mleté vápence. Granulace mletých vápenců navíc 
usnadňuje aplikaci a omezuje prašnost.  
 
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 příloze č. 1  
Doplňuje se tabulka mikrobiologických hodnot pro organická hnojiva.  Byly použity stejné 
limity, jako stanoví v příloze č. 5 vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání  
s biologicky rozložitelnými odpady.  
 
K bodu 2 a 3: 
K příloze č. 3 
Dosud se za typová hnojiva považovala pouze hnojiva obsahující jednu stopovou živinu. 
V praxi však výrobci a dodavatelé často uvádějí do oběhu výrobky na bázi směsi stopových 
živin (v pevné i kapalné formě). Pokud takové výrobky splní požadavek na minimální obsah 
živin a zároveň jsou vyrobeny z povolených složek, měly by být rovněž akceptovány jako 
typová hnojiva. Tato úprava tedy podnikatelům ulehčí uvádění na trh tohoto typu hnojiv. 
Zároveň by se uvedenou změnou odstranila disproporce s nařízením (ES) č. 2003/2003,  
o hnojivech, kde jsou výrobky na bázi směsi stopových živin považovány za typová hnojiva. 
 
K bodu 4: 
K příloze č. 3 
Mezi typová hnojiva se nově zařazují granulované vápence. Stejný princip, kdy granulované 
vápence jsou považovány za typové výrobky, je použit rovněž u nařízení (ES) č. 2003/2003, 
o hnojivech. 
 
K bodům 5 a 6: 
K příloze č. 3 
Cílem těchto drobných úprav je uvést do souladu názvy produktů po separaci digestátu  
s terminologií vyhlášky č. 377/2013 Sb. (příloha č. 3, tabulka A), o skladování a způsobu 
používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. 
 
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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