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VIII. 
 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH VE VZTAHU 
K NOVÝM ZMOCNĚNÍM V NOVELE ZÁKONA O HNOJIVECH  

 

 

 

1) VYHLÁŠKA č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 

 
**** 

 
§ 5a 

Způsob hlášení o používání sedimentů 
 

Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů je uveden v příloze č. 7 k této 
vyhlášce. 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. 

HLÁŠENÍ O APLIKACI SEDIMENTŮ NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU 

Zemědělský subjekt / podnikatel  

Místo podnikání nebo sídlo  

Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno  

Termín předpokládané aplikace   

Půdní bloky dle LPIS, na které bude 

sediment aplikován 

 

 

Datum, podpis: 
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2) VYHLÁŠKA č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 
§ 5 

Skladování organických a organominerálních hnojiv 
 

(1) Kapalná organická a organominerální hnojiva a technologické vody se skladují v 
nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních 
jímkách. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do 
jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu 
uvedeno jinak. 

(2) Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve stavbách 
zabezpečených stejným způsobem jako stavby pro skladování tuhých statkových hnojiv s 
vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod, jejichž součástí je sběrná jímka 
tekutého podílu, nebo způsobem uvedeným v § 2 odst. 2 ve skladech. 

(3) Balená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve skladech způsobem 
uvedeným v § 2 odst. 3. 

(4) Nejdéle 1 měsíc se mohou balená tuhá nebo kapalná organická a organominerální 
hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž se umístí na palety a ochrání 
před povětrnostními vlivy. 

(5) Tuhé organické hnojivo kompost a separát digestátu může být před použitím 
uloženo na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců, na místech vhodných k jeho uložení, 
schválených v havarijním plánu2). Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně 
nejdříve po 4 letech. 

 
 

§ 6 
Skladování statkových hnojiv 

 
(1) Tuhá statková hnojiva se skladují ve stavbách pro skladování tuhých statkových 

hnojiv s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod. Součástí těchto staveb musí 
být sběrná jímka tekutého podílu. Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva 
odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí při uložení tuhých statkových 
hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková 
hnojiva, včetně separátu kejdy, uložena nejdéle 24 měsíců, na místech vhodných k jejich 
uložení, schválených v havarijním plánu. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit 
opakovaně nejdříve po 4 letech. 

(2) Tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných nádržích, jímkách nebo 
podroštových prostorech ve stájích. Jímky a nádrže, popřípadě podroštové prostory ve stájích 
odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího 
tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v 
závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek a nádrží se 
zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v 
kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu uvedeno jinak. 

(3) Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným 
způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle 
druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke 
spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty produkce 
statkových hnojiv podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky A, a požadované skladovací 
kapacity se stanoví podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky B. Pokud nejsou k dispozici 
údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje 
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podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky C. V případě pastvy nebo pobytu hospodářských 
zvířat na zemědělské půdě se potřeba skladovacích kapacit úměrně snižuje. 

(4) Kapacity skladovacích prostor na statková hnojiva stanovené v odstavcích 1 až 3 
mohou být sníženy v případě doložitelného uvedení statkových hnojiv do oběhu, jejich využití 
k výrobě organických hnojiv nebo k produkci bioplynu, popřípadě jejich likvidace jako odpadu, 
a to úměrně tomuto množství, na základě zpracovaného harmonogramu. Ani po tomto snížení 
však nesmí být skladovací kapacity menší, než je potřebné k uskladnění dvouměsíční celkové 
produkce statkových hnojiv. 

(5) Příkrmiště na zemědělské půdě lze provozovat pouze na místech uvedených ve 
schváleném havarijním plánu, pokud je  
       a)   zajištěna bezpečnost povrchových a podzemních vod, a 

b) zimoviště vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod, na zemědělských 
pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od povrchových vod. 

 
 

§ 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 1,5 % 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, kapalných organických hnojiv nebo 
technologických vod 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 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 
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. 

(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, organická hnojiva a technologické vody dodávaná volně ložená nesmějí 
být používána 
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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 elektronické evidenci se zaznamenávají údaje ve struktuře (formátu) stanovené v 
příloze č. 2 k této vyhlášce umožňující dálkový přenos dat.  

(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. Pokud se použijí ke hnojení 
technologické vody, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství 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. 

(6) Pro určení odběru živin rostlinami, se použijí hodnoty získané vlastním 
rozborem konkrétní pěstované plodiny, případně údaje stanovené v příloze č. 6. 

 
§ 9a 

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. 4 k této vyhlášce. 
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Příloha 

č. 2 

 

Katastrální 

území1) 

Pozemek1) 

Lesní 

pozemek 
(oddělení, 

porost, 

porostní 

skupina) 

Plodina 2) Výnos plodiny   Hnojení Hnojiva,  upravené kaly (v sušině) Pomocné 

látky, 

hnojiva se 

stopovými 

živinami 

číslo číslo plocha 

(ha) 

druh, 

odrůda 

(užitkový 

směr) 

plocha 

(ha) 
Hlavní 

produkt (t/ha) 

Vedlejší 

produkt (t/ha) 

datum plocha 

(ha) 

druh 

nebo 

název 

celkem 

(t, kg, 

litry) 

dávka 

(t, kg, 

litr na 

1 ha) 

přívod živin (kg/ha) název dávka 

(kg, 

litr na 

1 ha) 

  použití zapravení 

do půdy 
    N P2O5 K2O MgO CaO S   
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Další změny v přílohách vyhlášky č. 377/2013 Sb. 
 
 
 

Elektronická evidence se předává formou automatizovaného datového výstupu ve formátu a 

rozsahu stanoveného v příloze č. X.  

V příloze bude: 

- Povolený formát automatizovaného datového výstupu je XML nebo TXT oddělený 
středníkem 

- Struktura datového výstupu ve formátu XML 
a. Identifikační údaje předávaných dat (identifikátor subjektu, identifikace období, za 

které jsou předávána data) 
b. Datová věta obsahujicí identifikaci jednotlivé aplikace obsahuje tyto položky: 

i. Zkrácený kód dílu půdního bloku  
ii. Čtverec dílu půdního bloku  
iii. Datum aplikace hnojiva 
iv. Datum zapravení hnojiva 
v. Identifikátor cílové plodiny dle číselníku plodin zveřejněného 

Ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup´ 
vi. Údaj, zda bylo aplikováno před zasetím plodiny 
vii. Výměra plodiny 
viii. Výměra plochy, na které bylo pěstováno hnojivo 
ix. Identifikátor hnojiva dle registru hnojiv zveřejněného Ministerstvem 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (nepovinné) 
x. Název hnojiva 
xi. Množství aplikovaného hnojiva 
xii. Měrná jednotka aplikovaného hnojiva 
xiii. Množství živin v kg na ha (uvádí se, jen pokud nebude uveden 

identifikátor hnojiva dle registru hnojiv) 
xiv. Nepovinný údaj, zda bylo aplikováno za účelem rozkladu slámy 

- Struktura datového výstupu ve formátu TXT 
i. identifikátor subjektu, 
ii. datum začátku období předávaných dat 
iii. datum konce období předávaných dat 
iv. Zkrácený kód dílu půdního bloku  
v. Čtverec dílu půdního bloku  
vi. Datum aplikace hnojiva 
vii. Datum zapravení hnojiva 
viii. Identifikátor cílové plodiny dle číselníku plodin zveřejněného 

Ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup´ 
ix. Údaj, zda bylo aplikováno před zasetím plodiny 
x. Výměra plodiny 
xi. Výměra plochy, na které bylo pěstováno hnojivo 
xii. Identifikátor hnojiva dle registru hnojiv zveřejněného Ministerstvem 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (nepovinné) 
xiii. Název hnojiva 
xiv. Množství aplikovaného hnojiva 
xv. Měrná jednotka aplikovaného hnojiva 
xvi. Množství živin v kg na ha (uvádí se, jen pokud nebude uveden 

identifikátor hnojiva dle registru hnojiv) 
xvii. Nepovinný údaj, zda bylo aplikováno za účelem rozkladu slámy 
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Průměrný odběr živin rostlinami 

 

Průměrný odběr živin ve sklizených produktech 

Plodina Produkt1) 

Obsa
h 

sušin
y (%) 

Poměr HP2) ku 
VP3) 

Průměrný odběr živin4) 
(kg/t) 

1,0 :  N P K 

Obilniny             

Pšenice ozimá 

zrno 86   21,2 3,4 3,8 

sláma 86   4,3 0,9 10,1 

celkem   0,8 24,6 4,1 11,9 

Pšenice jarní 

zrno 86   18,5 3,3 3,5 

sláma 86   4,6 0,8 10,7 

celkem   0,9 22,6 4,0 13,1 

Ječmen ozimý 

zrno 86   17,2 3,4 5,1 

sláma 86   5,6 0,9 11,1 

celkem   0,7 21,1 4,0 12,9 

Ječmen jarní 

zrno 86   16,7 3,5 4,6 

sláma 86   6,1 1,0 11,1 

celkem   0,6 20,4 4,1 11,3 

Žito ozimé 

zrno 86   16,2 3,5 5,1 

sláma 86   4,2 1,0 10,1 

celkem   1,0 20,4 4,5 15,2 

Tritikále 

zrno 86 
 
  18,2 3,9 4,6 

sláma 86   5,6 0,9 12,6 

celkem   0,9 23,2 4,7 15,9 

Oves  

zrno 86   19,0 4,0 5,1 

sláma 86   5,8 1,5 18,0 

celkem   1,1 25,4 5,7 24,9 

Kukuřice na zrno 

zrno 86   16,2 3,5 4,6 

sláma 86   9,1 1,1 16,2 

celkem   1,0 25,3 4,6 20,8 

Pohanka  

zrno 86   20,7 3,4 6,5 

sláma 86   10,8 2,9 19,4 

celkem   2,0 42,3 9,2 45,3 

Luskoviny             

Bob obecný 

zrno 86   42,4 4,6 10,2 

sláma 86   10,5 0,8 11,3 

celkem   0,9 51,9 5,3 20,4 

Hrách setý 

zrno 86   35,9 3,6 8,4 

sláma 86   15,1 1,5 15,1 

celkem   1,0 51,0 5,1 23,5 

Lupina zrno 86   55,6 7,0 13,1 
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sláma 86   12,1 1,6 15,6 

celkem   1,0 67,7 8,6 28,7 

Sója 

zrno 86   54,6 7,3 18,9 

sláma 86   10,1 1,3 9,6 

celkem   1,0 64,7 8,6 28,5 

Olejniny             

Řepka ozimá 

semeno 92   34,2 7,2 8,5 

sláma 85   7,0 1,3 19,0 

celkem   2,2 49,6 10,1 50,3 

Slunečnice 

semeno 92   28,0 7,0 19,9 

sláma 90   10,0 2,2 41,5 

celkem   1,8 46,0 11,0 94,6 

Mák 

semeno 92   33,2 7,6 8,2 

sláma 90   9,0 1,0 20,0 

celkem   2,8 58,4 10,4 64,2 

Hořčice  

semeno 92   50,0 7,7 7,7 

sláma 85   7,0 1,7 20,8 

celkem   1,5 60,5 10,3 38,9 

Len  

semeno 92   33,6 6,6 8,3 

stonky 85   5,3 1,4 12,0 

celkem   1,5 41,6 8,7 26,3 

Okopaniny             

Brambory rané  

hlízy 18   3,0 0,5 4,4 

nať 12   2,3 0,2 2,8 

celkem   0,3 3,7 0,6 5,2 

Brambory ostatní 

hlízy 22   3,5 0,5 4,5 

nať 15   2,8 0,2 4,0 

celkem   0,2 4,1 0,5 5,3 

Cukrovka 

bulvy 23   1,8 0,3 2,0 

chrást 15   4,0 0,4 4,5 

celkem   0,4 3,4 0,5 3,8 

Krmná řepa 

bulvy 17   1,4 0,3 1,3 

chrást 15   2,8 0,4 4,0 

celkem   0,4 2,5 0,5 2,9 

Jednoleté pícniny             

Kukuřice na siláž 
zelená 
hmota 

35   
4,3 0,7 4,4 

Oves na zeleno 
zelená 
hmota 

17   
3,4 0,5 3,9 

Žito na zeleno 
zelená 
hmota 

17   
4,4 0,6 4,7 

Ječmen GPS 
zelená 
hmota 

17   
4,4 0,6 4,7 

Hrách krmný 
zelená 
hmota 

17   
5,5 0,6 3,7 

Směska luskovin 
zelená 
hmota 

17   
4,3 0,6 4,2 
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Luskovinoobilní 
směska 

zelená 
hmota 

17   
4,7 0,5 4,2 

Slunečnice roční 
zelená 
hmota 

17   
4,0 0,7 4,1 

Krmná kapusta 
zelená 
hmota 

17   
4,8 0,6 5,7 

Řepka na krmení 
zelená 
hmota 

17   
5,1 0,7 5,4 

Hořčice bílá 
zelená 
hmota 

17   
5,7 0,4 4,0 

Seradela 
zelená 
hmota 

17   
3,8 0,5 3,3 

Víceleté pícniny              

Jetel seno 85   20,7 2,0 17,9 

Vojtěška seno 85   23,5 2,3 18,2 

Jetelotráva seno 85   19,5 2,0 19,0 

Vojtěškotráva seno 85   21,1 2,8 19,8 

Trávy s 
leguminózami 

seno 85   
20,4 3,0 23,0 

Trávy na orné půdě seno 85   21,7 2,6 20,8 

Trávy na semeno 

semeno 86   22,1 3,4 5,5 

omlatky 86   15,0 1,3 21,6 

celkem   8,0 142,1 13,8 178,3 

Louky a pastviny seno 85   15,8 2,1 16,2 

Zelenina             

Květák       3,5 0,5 3,3 

Okurky       2,0 0,4 4,2 

Zelí       3,0 0,4 2,7 

Cibule       2,0 0,4 1,7 

Mrkev       2,0 0,4 3,7 

Řepa salátová       3,0 0,7 4,2 

Celer       3,0 0,9 5,0 

Kedluben       3,0 0,4 3,7 

Rajče       1,8 0,3 2,9 

Kapusta hlávková       3,5 0,5 3,3 

Špenát       4,0 0,6 5,8 

1) Hodnota „celkem“ vyjadřuje odběr živin v hlavním a vedlejším produktu, v přepočtu na 
jednu tunu hlavního produktu 
2) Hlavní produkt 
3) Vedlejší produkt 
4) Odběr živin vyjádřený v prvcích (N = dusík, P = fosfor, K = draslík) v přepočtu na jednu 
tunu hlavního produktu při uvedeném standartním obsahu sušiny, u víceletých pícnin 
v přepočtu na seno 

 
 
 

Poznámky pod čarou 
1) Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů. 
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2) § 2 písm. g) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků. 
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. 
5) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění 
vyhlášky č. 475/2000 Sb. 

 

 
3) VYHLÁŠKA č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 

 ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 1 
Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a přípustné odchylky 
 

(1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1. 

(2) Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiv a přípustné 
odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2. 

(3) Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují odchylku naměřené hodnoty 
obsahu živin od její deklarované hodnoty a nelze je použít, pokud jsou obsahy živin uvedeny 
v příloze č. 3 nebo v označení hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není uvedeno 
maximum, mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit přípustnou odchylku. 

(4) Aplikovaná dávka mědi použitými hnojivy a pomocnými látkami může být 
maximálně 28 kg/ha/7 let. Od tohoto limitu se odečítá množství mědi vnesené použitými 
přípravky na ochranu rostlin. 
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