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III. 
 

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne ………………….. 2019, 

 
kterým se mění zákon 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 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

 Zákon 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 zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona 
č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 
Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 
295/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 se v úvodní větě odstavce 1 slova „použitelný předpis“ nahrazují slovy „použitelné 

předpisy“. 

 

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta: 

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla 
pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 
a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003.“. 

CELEX: 32019R1009 

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „pomocných rostlinných přípravků“ vkládají slova  

„ , kterými se rozumí rostlinné biostimulanty podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 1009/2019,“. 

CELEX: 32019R1009 

 

4. V § 1 odst. 2 písm. a) a b), § 1 odst. 4 a  § 3 odst. 3 se slova „pomocné rostlinné přípravky“ 

nahrazují slovy „rostlinné biostimulanty“. 

         CELEX: 32019R1009 
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5. V § 1 odst. 5 se slova „Na hnojiva ES se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu 

Evropské unie o hnojivech 2) a dále“  nahrazují slovy „Na výrobky podle přímo 

použitelných předpisů Evropské unie o hnojivech2)  se použijí “.         

CELEX: 32019R1009 

6. V § 2 písm. j) se slova „pomocným rostlinným přípravkem“ nahrazují slovy „rostlinným 

biostimulantem“. 

CELEX: 32019R1009 

7. V § 2 písm. l) se slova „pomocných rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných 

biostimulantů“. 

         CELEX: 32019R1009 

8. V § 2 písm. p) se slova „pomocný rostlinný přípravek“ nahrazují slovy „rostlinný 

biostimulant“. 

CELEX: 32019R1009 

9. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která 

znějí: 

„q) technologickými vodami pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských 
zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % 
sušiny a 0,1 % dusíku; technologické vody, které vznikají při jednoduchém zpracování 
rostlinných produktů, nesmí obsahovat žádné přidané látky kromě základní suroviny a 
vody, 

r) digestátem organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu.“. 
 
10. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a hnojiva ES,“ nahrazují slovy „a výrobky podle přímo 

použitelných předpisů Evropské unie o hnojivech2),“. 

CELEX: 32019R1009 

 

11. V § 3 odst. 1 písm. c) se text „[odstavec 2 písm. c]“ zrušuje. 

 

12. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 

zní: 

„e) obsahující přípravek na ochranu rostlin 21).“.  

 

13. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: 

„Na technologické vody se nevztahuje odst. 1 písm. a). Digestát a technologické vody lze uvádět 
do oběhu neoznačené, pokud jsou dodávány výrobcem přímo spotřebiteli a tento na označení 
netrvá.“. 
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14. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) provozní řád, je-li žadatelem provozovatel zařízení na využívání odpadů podle 
zvláštního právního předpisu 24).“. 

Poznámka pod čarou č. 24 zní: 
„24) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

15. V § 7 odst. 1 písm. c) se za slovo „chemické“ vkládá slovo „ , biologické“. 

16. V § 7 odst. 2 se za slovo „označující“ vkládají slova „nebo propagující“. 

17. V § 7 odst. 6 se za slova „Na statková hnojiva“ vkládají slova „a technologické vody“. 

18. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a organická hnojiva vyrobená 
zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu.“ a za větu druhou se vkládá věta 
„Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na technologické vody.“.  

19. V § 9 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Pro určování potřeby hnojiv se vychází 
z koeficientů odběru živin rostlinami.“. 

20. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňují slova „Zemědělský podnikatel musí používat 
sedimenty v souladu se souhlasem o použití sedimentů na zemědělské půdě uděleným 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu25). 
Tento souhlas musí být uchováván pro potřeby odborného dozoru po dobu 7 let od 
použití sedimentů.“. 

Poznámka pod čarou č. 25 zní: 

„25) § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

 

21. V § 9 odst. 7 se za slova „upravené kaly“ vkládají slova „a sedimenty“ a na konci odstavce 

se doplňuje věta „Zemědělští podnikatelé11) jsou dále povinni řádně vést evidenci o 

výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu.“. 

22. V § 9 odstavec 8 zní: 

„(8) Evidence podle odstavce 7 se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, 

pomocných látek, upravených kalů a sedimentů a o množství sklizeného hlavního a 

vedlejšího produktu podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 

let. Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 30 ha podle evidence 

využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci v 

elektronické formě a průběžně ji předávat v elektronické podobě ve stanoveném formátu. 
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Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) povinni evidenci předložit a umožnit 

ověření v ní uvedených údajů.“. 

 

23. V § 9 odst. 10 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a způsob a formu 

elektronického předávání evidence“.  

 

24. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 

která znějí: 

„d) způsob vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o 
průměrném odběru živin ve sklizených produktech, a způsob a formu elektronického 
předávání evidence,   

e) limity pro vnos rizikových prvků hnojivy a pomocnými látkami při jejich použití na zemědělské 
půdě.“. 

 

25. V § 9 odst. 11 se za slova „o použití sedimentů,“ vkládají slova „způsob hlášení o 

používání sedimentů,“. 

 

26. Poznámka pod čarou č. 12d zní: 

„12d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o 
úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, 
(EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES 
a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) 
č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 
96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.        

27. V § 11 odst. 3, § 14 odst. 2 a § 14a odst. 1 písm. d) se slova „nebo podnájemce“ nahrazují 

slovy „ , podnájemce nebo pastýř“.   

 

28. V § 11 odst. 4 se slova „nebo podnájemce“ nahrazují slovy „ , podnájemce nebo pastýře“. 

29. Na konci poznámky pod čarou č. 16b se na samostatný řádek doplňuje věta: 

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro 
dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 
1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003.“. 

CELEX: 32019R1009 
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30. V § 14a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo prováděcími právními 

předpisy“. 

 

31. V § 14a odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) v rozporu s § 9 odst. 7 a 8 nevede, nepředloží na požádání ústavu nebo po dobu 7 let 
neuchovává evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných látek, upravených 
kalů a sedimentů a výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu podle jednotlivých 
pozemků, plodin a let nebo neohlásí ústavu používání upravených kalů nebo sedimentů,“. 

32. V § 14a odst. 1 písm. c) a e) se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , nájemce, podnájemce 

nebo pachtýř“.  

33. V § 14a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. e) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které 
obsahují přípravek na ochranu rostlin21),“. 

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).  

34. V § 14a odst. 3 písm. b), c) a d) se text „nebo j)“ nahrazuje textem „nebo k)“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

Správní řízení zahájená podle 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 účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně 

skončena, se dokončí podle 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 účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 
 

Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2020. 
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