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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           
Část materiálu: IX. 
 
Návrh zákona, 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, a zákon  
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství č.j. 25223/2019-MZE-11191 dne 12. srpna 2019 s termínem dodání stanovisek do 9. září 2019. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 

K bodu 14 [(§ 4 odst. 2 písm. d)] 

Doporučujeme slova „zvláštního právního předpisu24)“ nahradit slovy „zákona o 
odpadech24)“. 

Užití normativního odkazu považujeme za žádoucí nejen s ohledem na čl. 45 legislativních 
pravidel vlády, podle něhož se nenormativního odkazu na jiný právní předpis v ustanovení 
právního předpisu používá zcela výjimečně, ale i s přihlédnutím k platnému znění zákona 
o hnojivech, který normativní odkaz na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, již obsahuje v § 9. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K přechodnému ustanovení 

V souladu s čl. 51 legislativních pravidel vlády doporučujeme užívat zkrácené citace 
právního předpisu a přechodné ustanovení uvést např. v tomto znění: Řízení podle zákona 
o odpadech, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne 
neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona 
č. 159/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo financí 
1. K Bodu 10: Doporučujeme do důvodové zprávy upřesnit, že za výrobek ve smyslu § 
3 odst. 1 písm. a) se považuje technologická voda, v současném znění důvodové zprávy  se 
toto jeví jako nejasné. 

Akceptováno jinak. 
Znění důvodové zprávy 
bylo upraveno. 
Technologické vody 
nepředstavují rizikový 
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materiál. Nejedná se o 
výrobek ve smyslu 
přímo použitelných 
předpisů Evropské unie 
o hnojivech. 
 

 
2. K Bodu 13 (§ 3 odst. 3) : Doporučujeme nahradit slova "doplňuje věta" slovy 
"doplňují věty". 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno (§ 
3 odst. 3). 
 

 
3. K Bodu 13: V první větě doporučujeme nahradit zkratku "odst." slovem "odstavec". 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno (§ 
3 odst. 1 písm. a). 
 

 
4. K Bodu 14 [(§ 4 odst. 2 písm. d)]: Doporučujeme do textu za slovo "které" vložit 
slova: "včetně poznámky pod čarou č. 24" a slova "Poznámka pod čarou č. 24 zní" již 
neuvádět. 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno (§ 
4 odst. 2 písm. d). Byl 
zvolen normativní 
odkaz. 
 

 
5. K Bodu 20 (§ 9 odst. 3): Doporučujeme v první větě slovo "slova" nahradit slovem 
"věty". 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno (§ 
9 odst. 2). 
 

 
6. K Bodu 20: Doporučujeme specifikovat k příslušnému ustanovení v důvodové zprávě 
– zvláštní část, co se rozumí pod pojmem  "my". 

 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, 
jde o Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ). 

 
7. K Bodu 27: Doporučujeme slovo "pastýř" nahradit slovem "pachtýř". Obdobně 

rovněž Bod 28. 

 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, 
šlo o překlep. 
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 8. K Čl. II Přechodné ustanovení: Doporučujeme text přechodného ustanovení 
reformulovat takto: "Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona." 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno 

takto: 

„Správní řízení, která 
byla zahájena podle 
zákona č. 156/1998 Sb., 
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., 
ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“. 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

K jednotlivým ustanovením: 
 
K čl. I 
K bodu 1: 
Doporučujeme bod uvést v tomto znění: 
„1. V § 1 odst. 1 úvodní větě se slova „použitelný předpis“ nahrazují slovy „použitelné 
předpisy“.“. 
 
 

Akceptováno jinak. 
Nejedná se o úvodní 
větu, ale o úvodní 
ustanovení ve smyslu 
Legislativních pravidel 
vlády. 

 K bodu 5 (a dále k bodu 12 a 14) - § 1 odst. 5, § 3 odst. 2 písm. e), § 4 odst. 1 písm. f) : 
Doporučujeme  slovo a číselný odkaz na poznámku pod čarou neoddělovat mezerou. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodům 11 a 34 - § 3 odst. 1 písm. c), § 14a odst. 3 písm. d): 
Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slovy“, neboť se nejedná o text neobsahující 
slovo nebo slova. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodu 13: 
1. V úvodní části bodu doporučujeme slovo „věta“ nahradit slovem „věty“.  
2. Doporučujeme větu první uvést v tomto znění: 
„Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na technologické vody.“. 
 

Akceptováno jinak. 
Tato věta byla 
vypuštěna. 

 K bodu 14 - § 4 odst. 2 písm. f): 
1. Doporučujeme v úvodní části bodu vložit za slovo „které“ slova „včetně poznámky pod 
čarou č. 24“.  
2. Slova „Poznámka pod čarou č. 24 zní:“ doporučujeme vypustit.  
3. V návaznosti na to doporučujeme  ponechat jen uvozovky na začátku a na konci 
citovaného textu. 
 

Akceptováno jinak. 
Poznámka pod čarou  
č. 24 byla změněna na 
normativní odkaz. 

 K bodu 18: 
1. Doporučujeme za slovy „pro vlastní potřebu“ neuvádět tečku, neboť obrat „na konci textu“ 
vyjadřuje, že se slova doplňují před znaménko (čl. 58 odst. 8 a 9 Legislativních pravidel 
vlády). 
 
2. Doporučujeme tento bod rozdělit na dva novelizační body s tím, že část věty začínající 
slovy „a za větu druhou se vkládá věta…“ bude uvedena v samostatném novelizačním 

Akceptováno jinak. 
Bude uvedeno celé 
nové znění § 8 odst. 2. 
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bodě, jehož úvodní část bude znít: „X. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „…“.“. 
 

 K bodu 20 - § 9 odst. 3: 
1. Doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „věty“. 
2. Číslo „25“ na počátku citace poznámky pod čarou doporučujeme uvést horním indexem. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodům 27 a 28: 
Domníváme se, že předkladatel měl na mysli pojem „pachtýř“. 

 

Akceptováno. 
Jednalo se o překlep. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

Úvod  

Cílem navrhované právní úpravy je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků na trh Evropské 

unie. 

 

 Zásadní připomínka: 

Požadujeme doplnit informaci o nákladech pro zemědělského podnikatele spojených se 

zavedením evidence v elektronické podobě podle § 9 odst. 8 návrhu zákona. 

Akceptováno a 
vysvětleno. 
Možnosti vedení 
elektronické evidence 
jsou dvě: 
1. Vedení evidence na 
Portálu farmáře (LPIS), 
kde je aplikace volně 
přístupná (zadarmo) 
v rámci uživatelského 
přístupu pro všechny 
zemědělce. 
2. Vedení evidence 
v tabulkách např. 
Microsoft Excel. Tuto 
možnost by musel 
uživatel zvážit a 
přizpůsobit tak, aby 
data byla v požadované 
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struktuře a byla tak 
zajištěna kompatibilita 
s návazným 
programem. 
 
V případě volby varianty 
1 nebude mít 
zemědělec se 
zavedením elektronické 
evidence žádné 
náklady. Zemědělský 
podnikatel, který je 
vybaven počítačem a 
připojením k internetu, 
tak nebude mít žádné 
další náklady. Pokud by 
neměl k dispozici PC a 
připojení (což by bylo 
poměrně neobvyklé), 
jednalo by se o náklad 
na jednorázové pořízení 
PC cca 5000 Kč a 
náklady na připojení 
k internetu. 
 
Ustanovení § 9 odst. 8 
má odloženou účinnost 
až od 1. 1. 2022. 
Doplněno do důvodové 
zprávy. 
 

 Doporučující: 

K návrhu zákona 

1. K čl. I, novelizačním bodům č. 2 a 29. 

Akceptováno jinak. 
Tyto změny byly 
vypuštěny. 
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V textu uvedených novelizačních bodů doporučujeme za slovem „věta“ zrušit 

dvojtečku. 

 

 2. K čl. I, novelizačnímu bodu č. 3 - § 1 odst. 1 písm. a)  

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme uvést správné číslo 

příslušného nařízení EU, tj. text „č. 1009/2019“ nahradit textem „č. 2019/1009“. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
Změna byla vypuštěna. 

 3. K čl. I, novelizačnímu bodu č. 17 

Novelizační bod č. 17 doporučujeme uvést v tomto znění: 

„17. V § 7 odst. 6 větě druhé se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „a technologické 

vody“.“. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
Změna byla vypuštěna. 

 4. K čl. I, novelizačnímu bodu č. 18 (nyní 29) 

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme za slovem „potřebu“ zrušit 

tečku. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění § 8 odst. 2 bylo 
upraveno. 

 5. K čl. I, novelizačnímu bodu č. 20 (§ 9 odst. 3) – nyní 37 

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem 

„věty“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K čl. I, novelizačnímu bodu č. 21 (§ 9 odst. 7)  

V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme za text „odst. 7“ vložit slova 

„větě třetí“. 

 

Akceptováno jinak. 
Celé znění bylo 
upraveno. 

 7. K čl. II Přechodného ustanovení 

Navrhované přechodné ustanovení doporučujeme uvést v tomto znění: 

„Správní řízení zahájená podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se 

Akceptováno 
obdobně. 
Znění bylo upraveno. 
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dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 8. K materiálu 
Součástí materiálu je také dokument „Navrhované změny v prováděcích vyhláškách 
ve vztahu k novým zmocněním v novele zákona o hnojivech“, který obsahuje zřejmě 
platné znění vyhlášek s navrhovanými změnami. Ani v předkládací zprávě ani 
v důvodové zprávě však není uveden úmysl předložit také novelizaci dotčených 
vyhlášek, stejně tak neobsahuje materiál návrh těchto novel. Doporučujeme v tomto 
smyslu materiál upravit v souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády pro 
tvorbu návrhů vyhlášek. V opačném případě doporučujeme vyjasnit povahu 
předkládaného dokumentu. 

 

Vysvětleno. 
Jedná se o návrh 
prováděcího předpisu 
resp. předpisů, ve 
smyslu čl. 11 odst. 4 
písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. 

 
9. K srovnávací tabulce: 

Srovnávací tabulka zjevně není předkládaná k aktuálnímu stavu, ale ke stavu 
budoucímu, ve sloupci citujícím ustanovení českých předpisů je uváděna už 
navrhovaná právní úprava, přičemž je vyhodnoceno jako plně adaptováno, zároveň 
však není uvedeno ani ID změnového předpisu ve sloupci „Číslo Sb./ID“. Číslo ID 
předkládaného návrhu zákona pak není uvedeno ani v seznamu návrhu předpisů. 
Doporučujeme upravit srovnávací tabulku dle pravidel pro tvorbu srovnávacích 
tabulek. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
ID 9618 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K Obecné části důvodové zprávy: Doporučujeme v bodě 8. Zhodnocení dopadů ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů nahradit odkaz na zákon o ochraně 
osobních údajů zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, kterým byl 
zákon o ochraně osobních údajů zrušen. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K Čl. I bodu 13 (§ 3 odst. 3): Doporučujeme v textu novelizačního bodu slova 
„doplňuje věta“ nahradit slovy „doplňují věty“. 

 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
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 3. K Čl. I bodu 14 - § 4 odst. 2 písm. f) : Doporučujeme do textu novelizačního bodu za 
slovo „které“ vložit slova „včetně poznámky pod čarou č. 24“ a slova „Poznámka pod 
čarou č. 24 zní:“ neuvádět. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno, 
tato poznámka byla 
vypuštěna. 
 

 4. K Čl. I bodu 20 - § 9 odst. 3: Doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „věty“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 5. K Čl. I bodům 27 a 28: Doporučujeme slovo „pastýř“, resp. „pastýře“ nahradit slovem 
„pachtýř“, resp. „pachtýře“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K Čl. I bodu 34 (nyní 60): Doporučujeme slovo „text“, resp. „textem“ nahradit slovem 
„slovo“, resp. „slovem“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7. K Čl. II: Doporučujeme text přechodného ustanovení přeformulovat následujícím 
způsobem: „Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
1) K čl. I bodu 30 – k § 14a odst. 1 písm. a):  
Požadujeme uvést formulaci skutkové podstaty přestupku do souladu s pravidly uvedenými 
v bodu 3.1.6 Zásad tvorby právní úpravy přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 
ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“). Odkaz na „prováděcí právní předpisy“ bez dalšího je 
nedostatečný. Odkazovaný prováděcí právní předpis je nutno konkretizovat druhovým 
vymezením (například „prováděcím právním předpisem upravujícím…“); pokud tento 
způsob není možný, lze uvést odkaz na příslušné zmocňovací ustanovení zákona (například 
„prováděcím právním předpisem vydaným na základě §…“).   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno 
takto: 
 
„(1) Zemědělský 
podnikatel11) se dopustí 
přestupku tím, že  
 a) používá hnojiva, 
pomocné látky 
pomocné půdní látky, 
rostlinné 
biostimulanty, 
substráty, upravené 
kaly, popřípadě 
sedimenty v rozporu s § 
9 odst. 1 až 6 nebo 
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prováděcím právním 
předpisem vydaným 
na základě § 9 odst. 10 
nebo 11,“.  
 

 2) K čl. I bodu 34 – k § 14a odst. 3:  
1. Požadujeme doplnit alespoň stručné zdůvodnění navrhovaného rozpětí sazby 

pokuty za nově zaváděný přestupek podle § 14a odst. 2 písm. g). Úprava dané 
problematiky nepředstavuje pouhou „legislativně technickou změnu“, ačkoliv 
důvodová zpráva uvádí opak. V této souvislosti odkazujeme na požadavky 
vyplývající z bodu 2.5 Zásad: 
 „Předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy rovněž souhrnně odůvodní 
přiměřenost jím navržených druhů a zákonných rozpětí správních trestů za 
přestupky: Zvláště se předkladatel zaměří na porovnání přestupků, pro které je  
v daném konkrétním zákoně (popř. v dané oblasti veřejné správy) zakotven stejný 
druh a rozpětí správního trestu. Dále např. vysvětlí, že určitý přestupek (nebo 
skupina přestupků) je postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože 
způsobuje závažnější následek (poškozuje životní prostředí, vede k získání většího 
majetkového prospěchu pachatele), má poruchový charakter, případně vykazuje jiný 
znak zvyšující jeho typovou závažnost.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Znění odůvodnění bylo 
upraveno. 
Pokuta za nově 
zavedený přestupek 
souvisí s už dříve 
přijatým ustanovením v 
zákoně, že do oběhu 
podle této legislativy 
nelze uvést hnojivo s 
obsahem přípravku na 
ochranu rostlin. Pokud 
tedy výrobek skutečně 
obsahuje přípravek na 
ochranu rostlin (POR), 
pak spadá pod 
působnost nař. 
1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu 
rostlin na trh. Max. výše 
pokuty (500 tis. Kč) tedy 
reflektuje skutečnost, že 
ve výrobku by mohly být 
obsaženy i takové POR 
(včetně nepovolených 
POR), které mohou 
představovat relativně 
závažné riziko pro 
životní prostředí, zdraví 
lidí a zvířat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJDFQYH5)



11 
 

 
2. Není nijak zohledněna změna označení dosavadních písmen g) až i) na písmena h) 

až j). Dochází tak k výraznému posunu ve výši ukládaných pokut. Požadujeme  
§ 14a odst. 3 upravit tak, aby byla zachována výše pokut za stanovené přestupky 
jako dosud. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně: 
Má-li být doplňována do textu čárka nebo středník, vloží se toto znaménko  
za uvozovky před doplňovaná slova. Navrhujeme tedy vypustit mezeru mezi uvozovkami  
a těmito znaménky. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 2 – k poznámce pod čarou č. 2:  
Doporučujeme evropský předpis citovat pod názvem, pod nímž byl publikován v Úředním 
věstníku Evropské unie, tj. za číselným označením nařízení doplnit slova „ze dne  
5. června 2019“. 
 

Akceptováno jinak. 
Poznámka nebude 
měněna. 

 K čl. I bodu 3 – k § 1 odst. 1 písm. a):  
S ohledem na to, že se jedná o 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, doporučujeme 
upravit zkrácenou citaci předpisu následujícím způsobem: „nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1009“. 
 

Akceptováno jinak. 
Citace byla vypuštěna. 

 K čl. I bodu 11 – k § 3 odst. 1 písm. c):  
1. S odkazem na čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „text“ 

nahradit slovem „slova“, což dále vyvolá potřebu nahradit slovo „zrušuje“ výrazem 
„zrušují“. 

2. Za slova „odstavec 2 písm. c“ navrhujeme vložit chybějící kulatou závorku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 13 – k § 3 odst. 3:  
1. Navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „V § 3 se na konci odstavce 3 doplňují 

věty:…“.  

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
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2. Dále pak text „odst.“ navrhujeme nahradit slovem „odstavec“, srov. čl. 71 
Legislativních pravidel vlády. 

 
 

 K čl. I bodu 14 – k § 4 odst. 2 písm. f):  
Doporučujeme v textu novelizačního bodu zohlednit, že je doplňována i nová poznámka pod 
čarou č. 24. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno na 
normativní odkaz. 

 K čl. I bodu 18 – k § 8 odst. 2:  
Doporučujeme upravit text novelizačního bodu dle čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády a slova „“ a za větu druhou se vkládá věta „“ vypustit. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění § 8 odst. 2 bylo 
upraveno. 

 K čl. I bodu 20 – k § 9 odst. 3:  
Doporučujeme upravit text novelizačního bodu dle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády a slovo „slova“ nahradit slovem „věty“. Rovněž v textu novelizačního bodu 
doporučujeme vyjádřit, že je doplňována i nová poznámka pod čarou  
č. 25. Označení poznámky pod čarou č. 25 pak doporučujeme uvést jako horní index. 
 

Akceptováno 
částečně. 
Znění bylo upraveno 
(nyní poznámka č. 24). 

 K čl. I bodu 24 – k § 9 odst. 10:  
Čárku ve slovech „produktech, a způsob“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 27 – k § 11 odst. 3, § 14 odst. 2 a § 14a odst. 1 písm. d):  
Slovo „pastýř“ navrhujeme nahradit slovem „pachtýř“. Obdobně navrhujeme v novelizačním 
bodě 28 slovo „pastýře“ nahradit slovem „pachtýře“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 31 – k § 14a odst. 1 písm. b):  
1. Ve slovech „§ 9 odst. 7 a 8“ doporučujeme nahradit slovo „a“ slovem „nebo“, neboť 

předpokládáme, že není záměrem předkladatele postihovat pouze kumulativní 
porušení uvedených povinností.   

2. Slova „po dobu 7 let“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť tato podmínka 
plyne již z navrhovaného § 9 odst. 8. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 34 – k § 14a odst. 3 písm. b) až d):  
S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „text“ nahradit 
slovem „slova“ a slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K čl. II – k přechodnému ustanovení:  
Navrhujeme v rámci přechodného ustanovení užít zkrácenou citaci, lze se inspirovat 
například v zákoně č. 61/2017 Sb., kterým byl předmětná zákon novelizován.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

V novelizačním bodě 20 (§ 9 odst. 3) doporučuje nahradit slovo „slova“ slovem „věty“ /podle 
čl. 58 odst. 7 a 8 písm. b) legislativních pravidel vlády/ a v novelizačním bodě 21 (§ 9 odst. 
7) nahradit text „za slova „upravené kaly“" textem „za slovo „kaly“" - jelikož postačuje jen toto 
slovo k jednoznačnému určení umístění vkládaného textu (slovo „kaly“ je totiž v dotčeném 
textu použito toliko jednou). 

Akceptováno 
částečně. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo 
životního prostředí 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
Předkládaný návrh je z pohledu ochrany vod nežádoucí, neboť  
v § 2 písm. q) a r) zcela neodůvodněně dochází ke vzniku podkategorie technologické vody 
v kategorii pomocných půdních látek a pro tuto podkategorii následně novela nepožaduje 
splnění některých povinností, které platí pro kategorii pomocných půdních látek. Jedná se 
zejména o povinnosti v § 3 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. b). Návrhem tak dochází ke 
zcela neodůvodnitelnému rozvolnění stávající právní úpravy, které ve svém důsledku 
umožňuje likvidaci odpadních vod na zemědělských pozemcích bez náležité regulace a bez 
toho aby byly posuzovány vlastnosti nezbytné pro zařazení těchto vod pod kategorii 
pomocné půdní látky (zejm. kladné ovlivnění vlastností půdy při jejich aplikaci).  
 
Ze stejných důvodů nelze souhlasit s novou definicí pojmu digestát – současné zařazení 
digestátu mezi organická hnojiva se všemi povinnostmi s tímto zařazením souvisejícími je 
zcela vyhovující a jakékoliv další omezování povinností spojené s použitím tohoto hnojiva je 
z hlediska ochrany vod nepřijatelné. 
 

Akceptováno. 
Dotčená ustanovení 
byla upravena po 
vzájemné dohodě. 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
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znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 K srovnávacím tabulkám 

Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády připojit k návrhu  
srovnávací tabulky ke všem níže uvedeným implementovaným předpisům Evropské unie 
(čl. 6a metodických pokynů).  
 
Srovnávací tabulka k 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, neobsahuje všechna 
ustanovení tohoto nařízení, takže není možné určit, zda, popř. jakým způsobem a v jakém 
časovém rámci, předkladatel počítá s implementací i dalších ustanovení tohoto nařízení do 
českého právního řádu. 

Srovnávací tabulka chybí i k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o 
hnojivech, resp. k nařízení č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.  

Dále je nutno mít na paměti, že některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v 
současnosti vykazována jako implementační vůči směrnicím ve srovnávacích tabulkách (viz 
níže). Je-li návrhem do těchto implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné pro účely 
implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích tabulek nebude odpovídat 
novelizovanému znění. K dotčeným ustanovením předpisů EU postačí ve srovnávací 
tabulce uvést místo celého textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo 
návrhu. Konkrétně se jedná o ustanovení v těchto novelizačních bodech: 

Čl. I, body: 6., 18., 19. až 24., 30. až 34. 

Povinností předkladatele je tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu. 

Vysvětleno a 
akceptováno. 
Tabulky jsou doplněny. 
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 Po stránce materiální: 

Předkladatel v rámci předkládací zprávy uvádí, že „návrh zákona provádí adaptaci našeho 
právního řádu na nařízení Evropské unie 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“.  

Návrh zákona hodnotí předkladatel jako plně slučitelný s právem Evropské unie. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh zákona má implementační vztah k: 
 

 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, 

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

 
Návrhu zákona se dále v širších souvislostech týkají níže uvedené předpisy Evropské unie, 
které předkladatel uvádí v důvodové zprávě návrhu: 
 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004  
o hygieně potravin, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském 
státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009  
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o 
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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), 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1981, kterým se v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek sloučeniny mědi jako látek, které se 
mají nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011, 

 směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů. 

 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

Obecně: 

Nařízení 2019/1009 zmiňované v materiálu nově upravuje pravidla pro dodávání hnojivých 
výrobků na trh. Toto nařízení mění některá stávající nařízení, resp. ruší nařízení č. 
2003/2003, avšak s tím, že nařízení 2019/1009 je použitelné až od 16. července 2022 (čl. 
53). Dřívější použitelnost se týká zmocňovacích ustanovení nařízení pro Evropskou komisi, 
a dále ustanovení nařízení týkajících se posuzování shody (od 16. dubna 2020). 

Není tudíž jasné, čím přesně je odůvodněno nastavení účinnosti na 30. září 2020. 

 

 

 

Vysvětleno a 
akceptováno. 
Toto datum bylo 
zvoleno odhadem 
v souvislosti s délkou 
legislativního procesu. 
MZe nemůže ovlivnit 
délku projednávání 
návrhu novely zákona 
v Parlamentu. 
Z minulých zkušeností 
vyplynula potřeba 
stanovit datum účinnosti 
u zákonů datem, který 
se odvíjí od data 
platnosti.  
Účinnost bude 
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Jak bude uvedeným nařízením dotčen např. zákon o posuzování shody? Nařízení 
2019/1009 totiž směřuje do oblasti uvádění (dodávání) na trh, což je předmětem úpravy 
v jiných právních předpisech. Tato skutečnost z návrhu nijak nevyplývá, ani není 
zpracováno odůvodnění, proč se k implementaci přistupuje nejprve v teď předloženém 
zákoně. 

 

 

 

 

 

 

 

stanovena takto: 

„Tento zákon nabývá 
účinnosti prvním dnem 
druhého kalendářního 
měsíce následujícího po 
jeho vyhlášení, 
s výjimkou ustanovení 
části první čl. I bodu 40, 
pokud jde  
o § 9 odst. 7 písm. c) a 
odst. 8, která nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 
2022.“.  

 
Akceptováno. 
Článek 21 - Oznamující 
orgány 
Členské státy určí 
oznamující orgán 
odpovědný za vytvoření 
a provádění nezbytných 
postupů pro posuzování 
a oznamování subjektů 
posuzování shody a 
kontrolu oznámených 
subjektů, včetně 
souladu s článkem 26. 
Adaptace bude řešena 
doprovodnou novelou 
zákona č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody 
stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh, 
ve znění pozdějších 
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Dále uvádíme, že nařízení 2019/1009 na mnoha místech dává povinnosti členským státům 
obecně, případně i stanoví pro členské státy diskreci. Z materiálu vůbec není jasné, jak (a 
v případě diskrecí zdali vůbec) budou uvedená ustanovení nařízení provedena, a kdy. 
Návrh všechny eventuality zdaleka nepokrývá, srovnávací tabulka je kusá. 

 

V neposlední řadě máme za to, že i přes potřebu dopracovat nařízení 2019/1009 v sankční 
a kompetenční rovině (což návrh dostatečně nečiní) je nutné vycházet z toho, že nařízení 
stanoví jednotný evropský standard. Jeví se nám proto rychlým přezkumem, že mnohá 
současná ustanovení zákona o hnojivech vedle uvedeného nařízení nemohou obstát. Např. 
požadavky na označování stanoví přímo nařízení – avšak hned § 3 zákona o hnojivech 
vedle toho zmiňuje ještě povinnost označování podle zákona o hnojivech. Rovněž např. 
skladování dopadající i na dovozce v § 8 má částečně svůj protějšek v nařízení 2019/1009, 
konkrétně čl. 8 odst. 5. Upravuje tudíž předkladatel zákonem jen ty aspekty skladování, 
které z nařízení přímo nevyplývají a členský stát si je může doprovést ? 

 

Vztah návrhu k nařízení 2019/1009 tudíž není vyjasněn, a to ani z hlediska časového, ani z 
hlediska věcného. Měl-li předkladatel v úmyslu t.č. provést pouze jakési dílčí úpravy, 
a adaptaci českého právního řádu na nařízení 2019/1009 provést v ucelené míře později, je 
to potřeba jasně uvést do důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní.  

předpisů. Tento zákon 
se dosud vztahuje 
pouze na vymezený 
okruh výrobků, ne na 
hnojiva, resp. obecně 
ne na zemědělské 
komodity. 
 
Vysvětleno. 
Diskrece bude využita 
až případně v další 
novele zákona o 
hnojivech. Zatím není 
třeba zvláštní úpravy. 
 
Vysvětleno. 
Na hnojiva ES se podle 
§ 1 odst. 5 zákona o 
hnojivech nepoužijí 
ustanovení o 
označování. Ustanovení 
o skladování ano, neboť 
v evropské úpravě 
prakticky není 
upraveno.  
 
Vysvětleno. 
Ano, chceme provést 
dílčí úpravy, 
dovysvětleno 
v důvodové zprávě. 
Adaptace českého 
právního řádu na 
nařízení 2019/1009 
bude provedena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJDFQYH5)



19 
 

v ucelené míře ještě 
další novelou zákona o 
hnojivech za 2 roky. 
 

 K bodu 3. (§ 1 odst. 1 písm. a) 

Pojem „rostlinný biostimulant“ upravuje nařízení (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS, které bylo novelizováno nařízením 2019/1009. Odkaz na nařízení 2019/2009, 
navíc chybně opatřený zkratkou „č.“, je tudíž zmatečný. Pokud už by měl být nějaký odkaz 
na nařízení uveden, je potřeba odkázat na nařízení č. 1107/2009, v platném znění. K tomu 
ale dodáváme již výše uvedené, že použitelnost změny nařízení č. 1107/2009 
prostřednictvím novely v nařízení 2019/1009 má být účinná až v roce 2022. 

Navíc i z hlediska legislativně-technického máme za to, že ustanovení fakticky představuje 
definici, která by neměla být součástí předmětu úpravy. 

Použitý pojem „rostlinný biostimulant“ je pak použit v dalších ustanoveních návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno 
takto: 
„j) rostlinným 
biostimulantem látka 
podle čl. 3 nařízení (ES) 
č. 1107/2009,“. 
Definice biostimulantu, 
vložená do nařízení 
1107/2009, je účinná již 
od data vstoupení 
v platnost nařízení 
2019/1009, tedy od 
tohoto roku (16. 
7.2019). 
 

 K bodu 5. (§ 1 odst. 5) 

Není jasné, jak toto ustanovení stanovící zákonné požadavky pro hnojiva podle přímo 
použitelných předpisů EU, mj. podle nařízení 2019/1009, navazuje na rámec nařízení 
2019/1009, mj. požadavek v jeho čl. 3 odst. 3. 

Nutno vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 1 odst. 5 
upravuje oblasti, které 
nejsou nařízením 
2003/2003 regulovány. 
Plná adaptace na 
nařízení 2019/1009 
proběhne až v další 
novele zákona o 
hnojivech. 
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 K bodu 12. (§ 3 odst. 2 písm. e): 

Žádáme o vyjasnění, nakolik uvedená změna souvisí s nařízením 2019/1009, resp. 
nařízením č. 1107/2009. Není zřejmé, zda toto omezení vyplývá z předpisů EU, nebo zda se 
jedná o vnitrostátní požadavek, který by případně mohl způsobit potřebu provedení 
technické notifikace návrhu podle směrnice 2015/1535. 

Vysvětleno. 
Technická notifikace 
v tomto případě není 
nutná, změna vychází 
přímo z požadavku 
Evropské komise. 
Zákon o hnojivech 
umožňoval registraci 
pomocných látek, které 
obsahují účinné látky 
přípravků na ochranu 
rostlin ve smyslu 
nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze 
dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků  
na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic 
Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.  
Na základě výsledků 
řízení EU Pilot č. 
4553/13 SNCO bylo 
s Českou republikou 
v roce 2014 zahájeno 
řízení pro porušení 
Smlouvy o fungování 
Evropské unie podle čl. 
258, v jehož rámci se 
Česká republika 
zavázala změnit zákon 
o hnojivech tak, aby se 
kategorie pomocných 
látek nepřekrývala 
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s definicí přípravků na 
ochranu rostlin podle 
nařízení ES  
č. 1107/2009.  
Změna byla provedena 
již v předchozí novele v 
§ 2 písm. i), nyní ještě 
doplňujeme pro 
zpřesnění i do § 3 odst. 
2 písm. e). 
 

 K důvodové zprávě 

Předkladatelem v důvodové zprávě uvedený výčet předpisů EU, kterých se návrh zákona 
dotýká, obsahuje rovněž nařízení č. 852/2004, nařízení č.765/2008 a nařízení č. 1107/2009, 
která však již byla novelizována, a je tedy nutné název těchto předpisů doplnit dovětkem „v 
platném znění“. 

Nadto zde předkladatel uvádí nařízení č. 1774/2002 a nařízení č. 181/2006, která však již 
nejsou platná. Žádáme o jejich odstranění z výčtu hodnocených předpisů EU. 

Výčet předpisů doporučujeme seřadit chronologicky za sebou dle data přijetí předpisu. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.  

 

Státní pozemkový 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Úvod 
ČSÚ uplatňuje k materiálu 4 doporučující připomínky.  
Dále informujeme, že v současné době Eurostat připravuje nové nařízení o statistice 
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zemědělských vstupů a výstupů (SAIO - Statistics on Agricultural Input and Output), které 
bude zahrnovat také statistiku hnojiv. Předpokládaná platnost tohoto nařízení je rok 2022 
nebo 2023. ČSÚ v současné době nemůže upřesnit požadavky na statistiku hnojiv, které 
vyplynou z tohoto nového nařízení. 

 K materiálu III. Návrh zákona 
 
1. K navrhovaným změnám str. 3, bod 21 a 22 (změna § 9 odst. 7 a 8): 

 
ČSÚ podporuje a respektuje předkládané argumenty o zavedení předávání povinně 
vedené evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech 
použitých na zemědělské půdě v elektronické formě v jednotné struktuře dat s ohledem 
na zefektivnění stávajícího systému kombinace vedení evidence o hnojivech a 
pomocných látkách v různých elektronických systémech i papírové podobě. 
 
K návrhu nově vést elektronicky i evidenci o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího 
produktu podle jednotlivých pozemků, ČSÚ sděluje, že zjišťováním státní statistické 
služby "Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (Zem 6 – 01)" Česká republika zcela 
a v požadované struktuře, kvalitě i stanovených termínech naplňuje nařízení EP a Rady 
(ES) č. 543/2009 o statistice plodin, konkrétně výnosů a sklizní. ČSÚ není kompetentní 
posoudit, zda v návaznosti na návrh nařízení EP a Rady o sledování společné 
zemědělské politiky, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají 
být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky, požadavek na 
povinné vedení evidence o výnosu hlavních a vedlejších produktů podle jednotlivých 
půdních bloků, respektive dílů půdních bloků, plodin a let a zejména elektronické 
předávání těchto údajů zemědělskými podnikateli hospodařícími na výměře větší než 30 
ha, nepředstavuje pro respondenty nadměrnou zátěž. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vzato na vědomí. 

 K materiálu IV. Důvodová zpráva, zvláštní část 
 
2. Z důvodu zpřesnění textu navrhujeme na str. 10 v části „Zdůvodnění zavedení 

povinnosti předávání evidence hnojení v elektronické formě“ bod 2 upravit následovně: 
„2. Statistický účel - evidence hnojení na úrovni zemědělského podniku je podkladem 
pro vyplnění oddílu S03 Spotřeba hnojiv výkazu ČSÚ "Roční výkaz o sklizni 
zemědělských plodin (Zem 6 – 01)".“ 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Tato připomínka je doporučující. 
 

 3. Z důvodu zpřesnění textu navrhujeme na str. 11 v části „Přínos pro státní organizace - 
SZIF. ÚKZÚZ a ČSÚ:“ poslední bod upravit následovně: 
„ČSÚ (přínos pro ČSÚ i pro zpravodajské jednotky): Pokud by byla schválena povinná 
jednotná elektronická forma evidence hnojiv, respondentům by usnadnila přípravu a 
zpřesnila by podklady pro vyplnění oddílu o spotřebě hnojiv statistického výkazu "Roční 
výkaz o sklizni zemědělských plodin (Zem 6 – 01)".“ 
Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. Doporučujeme upravit text na str. 12 v části „Přínos pro zemědělce“ v posledním 
odstavci, ve kterém se uvádí počet podniků, kterých by se povinná elektronická 
evidence mohla týkat, z důvodu, že v zemědělském registru vedeném ČSÚ na základě 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo 
evidováno ke konci roku 2018  10 135 jednotek obhospodařujících 30 a více hektarů 
zemědělské půdy, tj. celkem 3 323 tis. ha půdy, což představuje 94 % výměry 
obhospodařované zemědělské půdy v ČR. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno na 
200 ha. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

Bez připomínek. 

 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 
 

Bez připomínek. 

 

 

Český 
telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek. 
 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

1. Doporučujeme provést celkovou revizi materiálu z hlediska legislativně technických 
požadavků Legislativních pravidel vlády. Na více místech se vyskytují chyby 
následujícího rázu: odkaz na poznámku pod čarou někdy s mezerou za slovem, jindy 
bez ní (např. bod 5, 12), citace poznámky pod čarou je někdy horním indexem, jindy 
prostě (např. bod 20), vnitřní odkaz na jiný odstavec téhož paragrafu je proveden 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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s využitím zkratky „odst.“ (bod 13) apod. 
 

 2. Doporučujeme ke zvážení, zda bylo skutečně záměrem v bodech 27 a 28 užít výraz 
„pastýř“. Důvodová zpráva ani platné znění se zapracovanými změnami tomu 
nenasvědčují – užívají výraz „pachtýř“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. Doporučujeme přeformulovat přechodné ustanovení následujícím způsobem: 

„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 která 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.“. 

Akceptováno. 
Znění bylo v tomto 
smyslu upraveno. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek. 

 

 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
 

1)  Název zákona, § 3 odst. 3 a násl. 
Navrhujeme změnu názvu zákona tak, aby reflektoval skutečnost, že přijetím nového 
nařízení EU č. 1009/2019 došlo k vymezení skupiny látek – rostlinných biostimulantů.  
 
V této souvislosti dále navrhujeme v § 3 odst. 3 zrušit legislativní zkratku „pomocné látky“ za 
účelem projasnění následujících ustanovení zákona tak, aby bylo bez dalšího zřejmé, na 
které skupiny látek se vztahují, které požadavky.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2) § 9 odst. 1 
Ve větě „Pro určování potřeby hnojiv se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami“ 
nahradit slovo „hnojiv“ slovem „hnojení“, tak aby věta odpovídala smyslu úpravy. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 2) § 12 odst. 1 písm. c)  
Nutno aktualizovat odkaz na ustanovení zákona o ochraně ZPF. Uváděný § 3 odst. 6 
zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, již neupravuje problematiku souhlasu použití 
sedimentů na ZPF. Na sedimenty se vztahuje § 3a platného znění. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3) § 14a odst. 1 písm. e)  
Opravit překlep. Dvakrát uvedeno slovo „vlastník“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4) § 14a odst. 2 písm. a)  
Je nutno odstranit nepřesnost současného znění zákona, kdy skutková podstata nepokrývá 
všechny režimy uvádění hnojiv do oběhu, konkrétně Ohlášení vzájemně uznaných hnojiv (§ 
3b).   
Navrhujeme doplnit slovo „ohlášení“ takto: „a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) uvede do 
oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které nebyly registrovány, ohlášeny nebo jim nebyl 
udělen souhlas,  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek. 

 

 

Svazu chemického 
průmyslu ČR 

1. K § 2 Vymezení pojmů 
Chybí vymezení pojmu „upravené kaly“, doporučujeme doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Režim upravených kalů 
řešen v platném zákoně 
č. 185/2001 Sb., o 
odpadech -  § 32 písm. 
b), 
„b) upraveným kalem - 
kal, který byl podroben 
biologické, chemické 
nebo tepelné úpravě, 
dlouhodobému 
skladování nebo 
jakémukoliv jinému 
vhodnému procesu tak, 
že se významně sníží 
obsah patogenních 
organismů v kalech, a 
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tím zdravotní riziko 
spojené s jeho aplikací 
na základě ověření 
účinnosti technologie 
úpravy kalů v souladu s 
požadavky stanovenými 
prováděcím právním 
předpisem,“.  
 
 i novém zákoně o 
odpadech - § 66 odst. 1 
písm. b) (č.j. 
MZP/2019/410/313). 
„b) upraveným 
kalem kal, který byl 
podroben biologické, 
chemické nebo tepelné 
úpravě nebo 
jakémukoliv jinému 
vhodnému procesu tak, 
že se významně sníží 
obsah patogenních 
organismů v kalu, a tím 
zdravotní riziko spojené 
s jeho aplikací na 
základě ověření 
účinnosti technologie 
úpravy kalů, pro který 
byl vypracován program 
použití kalů; kal lze 
považovat za upravený, 
pokud splňuje 
mikrobiologická kritéria 
stanovená prováděcím 
právním předpisem,“. 
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Jedná se o kompetenci 
MŽP. 
 

 2. K § 6 Registr hnojiv 
Doporučujeme do registru zapisovat i „vzájemně uznaná hnojiva“. 
 

Vysvětleno a 
akceptováno. 
Vzájemně uznaná 
hnojiva se do registru 
zapisují, viz § 6 odst. 1 
a 2, jde o ohlášená 
hnojiva. Nicméně pro 
jasný výklad bylo znění 
§ 6 upraveno takto: 
„(1) Registrovaná, 
ohlášená a ohlášená 
vzájemně uznaná 
hnojiva, pomocné půdní 
látky, rostlinné 
biostimulanty a 
substráty se zapisují do 
registru hnojiv (dále jen 
„registr“), který vede 
ústav.“.  
  

 3. K § 9 (8):  …jsou povinni vést evidenci v elektronické formě a průběžně ji předávat 
v elektronické podobě ve stanoveném formátu. Na požádání ústavu jsou zemědělští 
podnikatelé11) povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů. 
Není jasné, co znamená „průběžně předávat“ a z jakého důvodu průběžně předávat.  Podle 
našeho názoru je to zbytečné. Doporučujeme vypustit slova „průběžně ji předává“ a upravit 
takto:  
…jsou povinni vést evidenci v elektronické formě ve stanoveném formátu. Na požádání 
ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní 
uvedených údajů. 
 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno 
takto: 
„(8) Zemědělští 
podnikatelé hospodařící 
na výměře větší než 
200 ha podle evidence 
využití půdy podle 
uživatelských vztahů 
jsou povinni vést 
evidenci podle odstavce 
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7 v elektronické formě a 
do konce ledna za 
předešlý kalendářní rok 
ji předávat ústavu v 
elektronické podobě ve 
stanoveném formátu.“. 
 

 Není jasné, dokdy se evidují výnosy.  Chybí časové vymezení. Doporučujeme doplnit „ do 1 
měsíce po sklizni“ (shodný model jako u hnojiv). 
 

Akceptováno jinak. 
Vyřešeno již úpravou § 
9 odst. 8. 
 

 4. Platnost (účinnost zákona)  
Doporučujeme sladit tak, aby,  (pokud se stihne),  bylo shodné z nástupem podobných 
předpisů v zahraničí (SRN) – tj. 1.2.2020. 
 

Vysvětleno a 
akceptováno. 
MZe nemůže ovlivnit 
délku projednávání 
návrhu novely zákona 
v Parlamentu, proto 
nebudeme stanovovat 
účinnost pevným 
datem. Z minulých 
zkušeností vyplynula 
potřeba stanovit datum 
účinnosti u zákonů 
datem, který se odvíjí 
od data platnosti.  
  

Agrární komora 
 
- připomínky stejné 
jako  
Česká akademie 
zemědělských věd a  
 
Svaz chemického 
průmyslu 

 Neakceptováno a 
vysvětleno. 
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Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 
 

K § 2 písm. r) navrhujeme znění - digestátem minerální hnojivo vzniklé anaerobní 
fermentací při výrobě bioplynu. 

Neakceptováno. 
Digestát se považuje za 
hnojivo organické. Je 
pravda, že určitý podíl 
živin (a např. ve fugátu 
se může jednat o podíl 
značný) je přítomen v 
minerální formě, ale to 
platí i např. o statkových 
hnojivech. V ČR je 
dlouholetý úzus, že 
hnojiva se do těchto 
kategorií zařazují podle 
jejich původu. A protože 
digestát je původu 
organického, považuje 
se tak za hnojivo 
organické. 
 

Zemědělský svaz 
České republiky 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 
- stejné připomínky 
 

K vlastnímu materiálu (platné znění):  
I. K § 9, odst. 1: Požadujeme odstranit větu: „Pro určování potřeby hnojiv se 

vychází z koeficientů odběru živin rostlinami.“.  

Tato nově vložená věta souvisí se záměrem zavedení nástroje na bilanci živin, 
přičemž tento aspekt je připomínkován dále a jsou níže i uvedeny důvody k 
požadavku na odstranění výše uvedené věty v tomto ustanovení. 
 

Vysvětleno. 
 

 II. K § 9, odst. 7: Požadujeme zcela odstranit větu „Zemědělští podnikatelé11) jsou 

dále povinni řádně vést evidenci o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího 

produktu.“ 

Tato nově vložená věta souvisí se záměrem zavedení nástroje na bilanci živin, 
přičemž tento aspekt je připomínkován dále a jsou níže i uvedeny důvody k 

Vysvětleno. 
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požadavku na odstranění výše uvedené věty v tomto ustanovení.  
 

 III. K § 9, odst. 8: Požadujeme, aby navržené znění odstavce 8 bylo upraveno 

následovně: 

(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. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) povinni evidenci 
předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů. 

Předkladatel se v odůvodnění odvolává na to, že jednak se uvažuje o zavedení 
alternativy bilance živin po zemědělce hospodařící v ZOD (podle nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.) a dále, že elektronický nástroj pro bilanci živin má být členským 
státem připraven ve vazbě na reformu SZP, resp. dle návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady pro strategické plány COM (2018) 392, kde má být v podle Hlavy 
III, Kapitoly I, oddílu 2 Podmíněnosti, čl. 12 odst. 3, ukotvena povinnost zavedení 
systému pro nástroj pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin uvedený 
v příloze III, který obsahuje alespoň prvky a funkce v této příloze vymezené. Příjemci 
pak údajně mají povinnost tento nástroj používat. Z tohoto důvodu jsou uvedeny 
změny v § 9, odst. 1, 7 a 8. 

K výše uvedeným tvrzením předkladatele uvádíme následující: 

 

Vysvětleno. 
Evidence budou vedeny 
povinně elektronicky 
v případě 
obhospodařované 
výměry nad 200 ha 
s odloženou účinností 
od 1. 1. 2022. 

 a) Zákon o hnojivech je obecně platný předpis, aplikovatelný pro všechny podnikající 
subjekty v zemědělství, bez ohledu na to, zda jsou zařazeni ve zranitelných 
oblastech dusičnany, nebo se v rámci dotační politiky přihlásí k plnění některých 
podmínek. Z tohoto důvodu nemohou povinnosti dílčí působnosti být uvedeny 
v tomto zákoně, ale musí být případně promítnuty v příslušné speciální legislativě, 
která bude přímo aplikovatelná pro cílové skupiny popsané v odůvodnění 
předkladatelem. Relativně očividné to je v případě nitrátové směrnice, kde by se 
teoreticky povinnost evidence výnosu hl. a vedlejšího produktu měla promítnout do 

Neakceptováno a 
vysvětleno. 
Z návrhu nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady pro strategické 
plány, jak bylo komisí 
vypraveno do 
legislativního procesu 
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NV č. 262/2012 Sb., bude-li nad takovým přístupem shoda se zemědělskou 
veřejností.  

Méně přehledná je však situace v případě reformované SZP, neboť odkaz 
předkladatele v odůvodnění indikuje, že z předmětného návrhu EU nařízení vyplývá 
„Příjemci povinnost tento nástroj (rozuměj bilanci živin) používat“. Toto tvrzení je 
smyšlené a nepravdivě, neboť v Hlavě III, Kapitole I. oddílu 2 Podmíněnosti, čl. 12. 
odst. 3 se zavádí členským státům povinnost vytvořit systém speciálně 
určeného elektronického nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků 
v oblasti živin, který bude dostupný jednotlivým zemědělcům členských zemí.  

Naopak, z dosavadních diskusí ve strukturách Evropské komise a příslušných 
výborech EP vyplývá, že povinnost používat nástroj pro zemědělce v rámci 
podmíněnosti vůbec nebude ukotven a spíše se tato problematika začíná 
usměrňovat do oblasti využití tohoto principu v rámci plateb zelené architektury 
přímých plateb (tzv. Ekoschémata). Bez ohledu na to, zda však bude bilance živin 
nabízena zemědělcům (na dobrovolné bázi!!!) v rámci přímých plateb, nebo 
v rámci podmíněnosti, vždy by měl být tento aspekt upraven v příslušném speciálním 
předpisu pro danou oblast a tedy vybranou skupinu zemědělců – buď v rámci NV č. 
48/2017 Sb. (podmíněnost) nebo v rámci nástupce NV č. 50/2015Sb. (přímé platby). 

 

dne 1. 6. 2018, vyplývá 
v čl. 12 povinnost zřídit 
systém pro zavedení 
nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin. Systém 
je v souladu s tímto 
ustanovením určen 
příjemcům, kteří jej 
používají. Na to pak 
navazuje příloha III. 
téhož nařízení, která 
stanovuje příjemcům 
povinnosti v rámci 
norem pro dobrý 
zemědělský a 
environmentální stav 
půdy (GAEC), mj. 
použití nástroje pro 
udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin. 
Podle pracovních 
výkladových dokumentů 
k tomuto GAECu pak 
pojem „použití“ ze 
strany zemědělce 
představuje kroky 
přihlášení se k systému, 
nahrání relevantních 
údajů a vygenerování 
živinového plánu. Sice 
se dle tohoto výkladu 
nepředpokládá kontrola 
dodržování plánu, 
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nicméně postup je 
zároveň indikován jako 
možný základ pro 
ekoplatbu. V takovém 
případě by postup byl 
„dotažen“ až do 
dodržování vyrovnané 
bilance živin na úrovni 
podniku.      
Věcně tomuto odpovídá 
úprava zákona o 
hnojivech, který mj. 
stanovuje, že hnojiva 
musí být používána tak, 
aby nemohlo dojít ke 
znečištění vod. Za 
účelem vymezení 
tohoto požadavku a 
zároveň umožnění 
sledování bilance živin 
považujeme zavedení 
evidence výnosu 
hlavního a vedlejšího 
produktu za nezbytné. 
Evidence výnosů je 
nezbytnou podmínkou 
pro zavedení 
bilancování na straně 
„výstupu“, „vstup“ je již 
nyní zajištěn 
analogickým postupem 
evidence hnojení.  
Krom nástroje pro 
udržitelnost 
zemědělských podniků 
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v oblasti živin se v rámci 
novelizace nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 
předpokládá zavedení 
vyvážené bilance 
dusíku v rozmezí 
tříletého období, 
obdobně jako je tomu v 
Německu.    
Z hlediska technického 
je odhadována cca 
dvouletá příprava, aby 
tento postup mohl vejít 
do praxe, tzn. co 
nejvčasnější legislativní 
zakotvení je velmi 
žádoucí. 
 

 b) Dále, v návrhu EU nařízení ani jinde není stanovena povinnost pro zemědělce vést 
evidenci hnojiv (a rostl. produktů) elektronicky. Navržená povinnost tedy není 
součástí ani transpozice nitrátové směrnice, ani nevyplývá z pravidel pro reformu 
SZP.  Podle bodu 22 Preambule návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady pro 
strategické plány COM (2018) 392, má elektronický nástroj (bilance živin) jen 
poskytovat podporu zemědělcům při vedení evidence a hospodaření s živinami. 
Nezakládá však povinnost vedení elektronické evidence pro zemědělské podniky. 
Zemědělci, kteří mají zájem, mohou již nyní vést tuto agendu elektronicky 
prostřednictvím Portálu farmáře anebo pomocí komerčních programů. Stále jsou 
však tací, kteří při výpočtech dávají přednost tužce a papíru. Přesto své povinnosti 
týkající se povinné evidence plní. Nejsme proti jednotnému formátu evidence 
hnojení. Ovšem povinnost elektronické evidence je neopodstatněný a byrokratický 
krok.  

Zcela nepochopitelná je pak část věty „Zemědělští podnikatelé hospodařící na 
výměře větší než 30ha……“. Takový přístup nastavuje nerovné podmínky pro 
jednotlivé zemědělské subjekty a nemá jediné rozumné opodstatnění. Proč a za 
jakým účelem se v tomto ohledu rozlišují farmy do a nad 30 ha? Podle jakých analýz 

Vysvětleno. 
Evidence budou vedeny 
povinně elektronicky 
v případě 
obhospodařované 
výměry nad 200 ha 
s odloženou účinností 
od 1. 1. 2022. 
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a jakého klíče bylo k parametru 30 ha přistoupeno? Jakého cíle má takové opatření 
dosáhnout a podle jakých indikátorů se dosažení cílů bude měřit? Nic z toho 
v odůvodnění skutečně popsáno není a parametr 30ha zní jako prázdné populistické 
gesto. 
 
Zarážející je rovněž informace uvedená v odůvodnění, že farem nad 30 ha je 5330 a 
hospodaří na 4,78% půdy (170,3 tis. ha). Jen Zemědělský svaz ČR má přes 1000 
členů, z nichž 99% má výměru přesahující 30ha, zároveň však tito členové 
obhospodařují přibližně 30% půdy (cca 1,24 mil. ha). Dle našeho soudu nemůže 
tedy 5330 firem (nad 30ha) hospodařit na 170,3 tisících hektarech (jak uvádí 
předkladatel), aniž by bylo při výpočtech použito nepřípustných principů abstraktní 
matematiky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znění důvodové zprávy 
bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 

 IV. V souladu s navrhovanými úpravami požadujeme upravit také § 14a odst. 1 písm. b). 

 

Vysvětleno. 
 

 V. Z legislativně technického hlediska doporučujeme úpravu novelizačních bodů 27 a 
28, kde ve srovnání s verzí platného znění s vyznačenými změnami figurují slova 
„pastýř“ místo „pachtýř“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

1) K bodu 18 (§ 8 odst. 2) 
- do § 8 odst. 2 s nově navrženým textem: 
„(2) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny činit opatření k zabránění úniku tekutých hnojiv. 
Ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se nevztahuje na statková hnojiva a organická hnojiva 
vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu. Ustanovení odstavce 1 písm. b) 
se nevztahuje na technologické vody.“ 

Vysvětleno. 
Technologická voda 
(podle definice v § 2) 
existuje jen v případě, 
že je samostatně 
skladována a je s ní 
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provést změnu na text: 
„(2) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny činit opatření k zabránění úniku tekutých hnojiv. 
Ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se nevztahuje na statková hnojiva a organická hnojiva 
vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu, technologické vody, které 
u zemědělského podnikatele vznikají pro vlastní potřebu při chovu hospodářských 
zvířat a při jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Ustanovení odstavce 1 
písm. b) se nevztahuje na ostatní technologické vody.“ 
 
Odůvodnění: Technologické vody Zákonem nově definované: „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“ se pro 
vlastní potřebu zemědělského podnikatele uskladňují naprosto standardně společně 
s tekutými statkovými a organickými hnojivy (např. technologické vody z dojíren, z očisty 
stájí a hnojišť; z očisty bioplynových stanic a jejich příslušenství; jindy technologické vody ze 
skladů silážované píce, které mají původ v meteorologických srážkách). Tudíž požadavek 
uskladnění odděleně a zajištění, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami, u takto 
definovaných vod, je nařízení, které bude mít nároky na výstavbu zbytečných nových 
skladovacích kapacit.  

samostatně nakládáno. 
Pokud jsou např. 
oplachové vody 
z mléčnice svedeny do 
kejdové jímky, již se o 
technologické vodě 
nedá hovořit, výsledkem 
je pak kejda (mírně 
zředěná). Pokud chce 
někdo technologické 
vody využívat 
s výhodou (např. proto, 
že se na ně nevztahuje 
období zákazu 
používání dusíkatých 
hnojiv), musí je 
skladovat odděleně. 
Pokud je svede do 
společné nádrže se 
statkovými hnojivy, je to 
možné, ale potom se na 
výsledný materiál 
pohlíží jako na statkové 
hnojivo, s veškerými 
pravidly a omezeními. 
 

 2) K bodu 21 (§ 9 odst. 7) 
- do § 9 odst. 7 s nově navrženým textem: 
„(7) Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech a pomocných 
látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje 
na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy. 
Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni řádně vést evidenci též o upravených kalech a 
sedimentech použitých na zemědělské půdě. Zemědělští podnikatelé, kteří používají 
upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 
14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu. Zemědělští 

Neakceptováno a 
vysvětleno. 
Z návrhu nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady pro strategické 
plány, jak bylo komisí 
vypraveno do 
legislativního procesu 
dne 1. 6. 2018, vyplývá 
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podnikatelé11) jsou dále povinni řádně vést evidenci o výnosu sklizeného hlavního a 
vedlejšího produktu.“ 
provést změnu na text: 
„(7) Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech a pomocných 
látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje 
na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy. 
Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni řádně vést evidenci též o upravených kalech a 
sedimentech použitých na zemědělské půdě. Zemědělští podnikatelé, kteří používají 
upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 
14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu. Zemědělští 
podnikatelé11) jsou dále povinni řádně podle svých možností vést evidenci o výnosu 
sklizeného hlavního a vedlejšího produktu.“ 
 
Odůvodnění: Mnou navržená litera bude akceptovat simulované stanovení výnosů ze 
sklizně zemědělského podnikatele. Malí podnikatelé hmotnost naturální produkce pro vlastní 
potřebu, tj. výnos netržní produkce exaktně nestanovují, ale v tom lepším případě 
kvalifikovaně odhadují tak, jak počítají produkci na balíky, valníky atd. Pokud však v rámci 
kontroly podmíněnosti bude požadováno řádné, tj. exaktní stanovení hmotnosti produkce a 
budou bezprostředně vypisovány finanční postihy za nenaplnění PPH, pak v řádném vedení 
evidence výnosů plodin vidím značný problém a nároky na finanční krytí při značné 
administrativní, technické a i nákladové zátěži zemědělského podnikatele. Každý 
zemědělský podnikatel nemá vlastní mostní váhu, kterou přinejmenším potřebuje pro 
stanovení výnosů netržních plodin. Zemědělský podnikatel bude muset se sklizenými 
produkty z pole daleko dojíždět jak na vlastní (větší podnikatel), tak jindy na pronajímanou 
(menší podnikatel) cejchovanou váhu, aby stanovil výnos z netržní produkce. Stanovení 
produkce píce na pastvině je fyzicky naprosto nemožné. 
 
Doporučení: V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (dále jen 
Nařízení) hlava III Společné požadavky a typy intervencí kapitola I Společné požadavky 
oddíl 2 Podmíněnost článek 12 Povinnosti členských států související s dobrým 
zemědělským a environmentálním stavem odst. 3 se konstatuje: „Členské státy zřídí systém 
pro zavedení nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin uvedený 
v příloze III, který obsahuje alespoň prvky a funkce v této příloze vymezené, příjemcům, 
kteří tento nástroj používají. Komise může členským státům poskytnout podporu při 
navrhování tohoto nástroje a nezbytných služeb ukládání a zpracování dat.“ Na základě 

v čl. 12 povinnost zřídit 
systém pro zavedení 
nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin. Systém 
je v souladu s tímto 
ustanovením určen 
příjemcům, kteří jej 
používají. Na to pak 
navazuje příloha III. 
téhož nařízení, která 
stanovuje příjemcům 
povinnosti v rámci 
norem pro dobrý 
zemědělský a 
environmentální stav 
půdy (GAEC), mj. 
použití nástroje pro 
udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin. 
Podle pracovních 
výkladových dokumentů 
k tomuto GAECu pak 
pojem „použití“ ze 
strany zemědělce 
představuje kroky 
přihlášení se k systému, 
nahrání relevantních 
údajů a vygenerování 
živinového plánu. Sice 
se podle tohoto výkladu 
nepředpokládá kontrola 
dodržování plánu, 
nicméně postup je 
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uvedených zjištění doporučuji nové ukazatele "výnos hlavního a vedlejšího produktu" vést 
jako dobrovolné a tyto ukazatele použít dobrovolně na výpočet bilancí živin. Tudíž neuvádět 
je v Zákoně jako povinné pro všechny. Jako povinné bych je ponechal v rámci prokázané 
podmíněnosti pro nově připravovaná dotační pravidla pro eko-schéma "Harmonická výživa 
rostlin". Kdo bude chtít nadstavbové peníze, ať pro ně něco udělá: má úplnou evidenci a 
hnojí vyváženě (bilance + poměry živin). Jinak bych podle Nařízení doporučil zřídit systém 
pro zavedení jiného nástroje udržitelnosti v oblasti živin z přílohy III, který nebude mít tak 
vysoké nároky na techniku, náklady a administraci. 
 

zároveň indikován jako 
možný základ pro 
ekoplatbu. V takovém 
případě by postup byl 
„dotažen“ až do 
dodržování vyrovnané 
bilance živin na úrovni 
podniku.      
Věcně tomuto odpovídá 
úprava zákona o 
hnojivech, který mj. 
stanovuje, že hnojiva 
musí být používána tak, 
aby nemohlo dojít ke 
znečištění vod. Za 
účelem vymezení 
tohoto požadavku a 
zároveň umožnění 
sledování bilance živin 
považujeme zavedení 
evidence výnosu 
hlavního a vedlejšího 
produktu za nezbytné. 
Evidence výnosů je 
nezbytnou podmínkou 
pro zavedení 
bilancování na straně 
„výstupu“, „vstup“ je již 
nyní zajištěn 
analogickým postupem 
evidence hnojení.  
Krom nástroje pro 
udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin se v rámci 
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novelizace nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 
předpokládá zavedení 
vyvážené bilance 
dusíku v rozmezí 
tříletého období, 
obdobně jako je tomu v 
Německu.    
Z hlediska technického 
je odhadována cca 
dvouletá příprava, aby 
tento postup mohl vejít 
do praxe, tzn. co 
nejvčasnější legislativní 
zakotvení je velmi 
žádoucí. 
 

 3) K bodu 22 (§ 9 odst. 8) 
- do § 9 odst. 8 s nově navrženým textem: 
„(8) Evidence podle odstavce 7 se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, 
pomocných látek, upravených kalů a sedimentů podle jednotlivých pozemků, plodin a let a 
uchovává se nejméně 7 let. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) povinni 
evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.  
 
 (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. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) povinni evidenci předložit 
a umožnit ověření v ní uvedených údajů.“ 
provést změnu na text: 
 
„(8) Evidence podle odstavce 7 se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno na 
výměru větší než 200 
ha obhospodařované 
půdy. 
Z analýzy evidence 
půdy (LPIS) vyplývá, že 
zemědělských 
podnikatelů 
obhospodařujících 200 
ha a více je 3178 
z celkového počtu 
35570, což představuje 
8,93 % zemědělských 
podnikatelů. Tito 
zemědělští podnikatelé 
obhospodařují 2777518 
ha z celkové výměry 
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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 30200 ha podle 
evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést 
evidenci v elektronické formě a průběžně na požádání ji předávat v elektronické 
podobě ve stanoveném formátu. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé11) 
povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.“ 
 
Odůvodnění: Dříve narození malí zemědělští podnikatelé nejsou často vybaveni PC-
technikou, nejsou dostatečně vzdělaní, často jsou PC-negramotní. V posledních letech 
mnozí z nich hospodaří na výměře podle evidence využití zemědělské půdy podle 
uživatelských vztahů v rozsahu 50 až 200 ha. Vzhledem k tomu, že povinnost elektronické 
formy evidence je zcela nová a v pěstitelské praxi nemá obdobu (povinnost elektronické 
formy dosud nebyla zavedena ani podle zákona č. 326/2004 Sb., zákon o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů), lze očekávat u zemědělských podnikatelů 
hospodařících na výměře do 200 ha vážné problémy při vedení evidence elektronickou 
formou. Proto jsem pro začátek povinnosti vést evidenci elektronickou formou zvolil menší 
podíl zemědělských podnikatelů, kteří mají větší zkušenost s elektronickou formou evidence 
v jiných oblastech. Jako povinného zemědělského podnikatele jsem stanovil podnikatele 
s výměrou podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů větší než 
200 ha (místo původně navržených s výměrou větší než 30 ha). Protože vyhláška nestanoví 
režim průběžného předávání evidence v elektronické formě, zvolil jsem režim předání 
evidence na požádání ústavem. 
 

zemědělské půdy 
vedené v LPIS – 
3557792 ha, což činí 78 
%. 

 Návrhy změn do návrhu vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv: 
 

Připomínky budou 
využity při práci na 
novele vyhlášky. 

 1. do § 7 odst. 8 s textem: 
"(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." 
vnést dodatek, který umožní zemědělci při nízkém obsahu rizikových prvků ve hnojivech 
limit navýšit (podobně to má kalová vyhláška). Nově by pak odstavec zněl takto:  
 
"(8) Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % je 
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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. Pokud používaná 
organická a statková hnojiva obsahují méně než polovinu limitního množství každého 
ze sledovaných rizikových prvků *), uvedená maximální aplikační dávka sušiny 
hnojiva se zvýší na dvojnásobek. " 
 
„Poznámky pod čarou 
*) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb., tabulka 2."  
Odůvodnění: Na základě zmocnění zákonem v § 9 odst. 10) písm. e) doporučuji provést 
výše uvedenou úpravu dikce. Totiž statková a organická hnojiva vyrobená ze statkových 
hnojiv, která pocházejí od skotu a z rostlinné produkce mají (oproti statkovým hnojivům od 
monogastrů) často jen prahové obsahy rizikových prvků. Zemědělec má možnost podle § 9 
odst. 2 vyhlášky tuto skutečnost prokázat vlastním rozborem ne starším než 1 rok. Dosud 
platné omezení výše dávky statkových a organických hnojiv omezuje přívod a sekvestraci 
uhlíku do půdy, což vede ke zhoršení fyzikálních vlastností půd, zejména jako jsou 
objemová hmotnost půdy, pevnost a tvar půdních agregátů, výměnná vodní kapacita, se 
kterou je spojena infiltrační schopnost půd a ochrana proti erozi. Můj dodatek ke stávajícímu 
znění napomůže uvedeným půdním vlastnostem v souladu s globálními cíli zlepšování 
půdních vlastností a ochrany půd, zejména pak v podmínkách klimatických změn. 
 

 2. do § 9 odstavců a příloh s texty: 
odstavec 1: 
„(1) V evidenci se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.“  
Nesouhlasím s navrženou úpravou: 
„(1) V elektronické evidenci se zaznamenávají údaje ve struktuře (formátu) stanovené 
v příloze č. 2 k této vyhlášce umožňující dálkový přenos dat.“  
 
Navrhuji přidat odst. 6 s textem: 
„(6) Zemědělští podnikatelé podle zákona s povinnou elektronickou formou evidence 
povedou údaje ve struktuře (formátu) uvedenou v příloze 2, tabulce C k této vyhlášce, 
která umožňuje dálkový přenos dat.“  
 
Příloha č. 2 
Nesouhlasím s vkladem 2 nových ukazatelů pro „Výnos plodiny“ do stávající tabulky přílohy 
č. 2. Ukazatel „Výnos plodiny“, který se vyčísluje pro 1 plodinu a pozemek 1x ročně, je 
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zbytečné uvádět u každé události hnojení. Počet hnojení v průběhu 1 roku může být 
u každé plodiny na 1 pozemku až v počtu 10 událostí. Navíc 2 ukazatelé pro „Výnos 
plodiny“ sužují prostor pro ostatní potřebné ukazatele, které se ve standardní velikosti písma 
na papír ve formátu A4 na ležato do tabulky nevejdou: Sloupec "číslo" v oddělení 
"Pozemek1)" nelze omezit na 5 znaků a sloupce "N" a "S" v oddělení "přívod živin (kg/ha)" 
nelze omezit na 1 znak. Další prostorové rezervy v tabulce nejsou.  
 
Proto doporučuji nově navrženou Přílohu č. 2 k vyhlášce rozdělit na 2 samostatné tabulky: 
 
 
Tabulka A: Stávající platná podoba přílohy č. 2 (po novele vyhláškou č. 229/2017 Sb.) 
a 
„Tabulka B:  

„ 
Rovněž doporučuji k této dvojici tabulek vložit jako tabulku C v návrhu uvedenou novou 
přílohu č. X „Formát a rozsah elektronické evidence pro automatizovaný datový 
výstup“. 
Odůvodnění: Na základě zmocnění zákonem v § 9 odst. 10) písm. d) vyhláška stanovuje 
způsob vedení evidence. Elektronická forma evidence bude zákonem nově nařízena jen 
určité skupině zemědělských podnikatelů. Zemědělští podnikatelé, kteří nemají povinnost 
vést evidenci v elektronické formě, budou postupovat podle dosavadní dikce zákona a 
vyhlášky listovní formou. Navržený způsob evidence je po formální stránce nemožný a 
v zápisu nově navržených ukazatelů pro každou událost hnojení často až byrokraticky 
duplicitní. Proto doporučuji oddělenou evidenci výnosů v samostatné tabulce. 
 

Katastrální 
území1) 

Pozemek1) 
Lesní pozemek 
(oddělení, porost, 
porostní skupina) 

Plodina 2) Výnos plodiny   

číslo číslo plocha (ha) druh, 
odrůda 
(užitkový 
směr) 

plocha 
(ha) 

Hlavní 
produkt 
(t/ha) 

Vedlejší 
produkt (t/ha) 
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odstavec 4 doporučuji opravit: 
 
„(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 1 
k této vyhlášce, tabulky C.“ 
 
Odůvodnění: Technickou opravou se odstraní letitá chyba vyhlášky odkazující na 
nesprávnou přílohu. 
 

  
odstavec 4 doporučuji opravit: 
 
„(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 1 
k této vyhlášce, tabulky C.“ 
 
Odůvodnění: Technickou opravou se odstraní letitá chyba vyhlášky odkazující na 
nesprávnou přílohu. 
 
 

 

 Nově navržený odstavec 5 doporučuji vypustit: 
„(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.“ 
 
Odůvodnění: Účinnost tohoto ustanovení byla ukončena dne 15. 8. 2017. 
Nově navržený odstavec 6 doporučuji přečíslovat na odstavec 5: 
 
Odůvodnění: Legislativně technická změna. 
 

Akceptováno, nutné 
opravit viz novela 
229/2017 Sb. 
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Nově navrženou přílohu s textem „Průměrný odběr živin rostlinami“ navrhuji označit jako 
Příloha č. 6. 
 

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 
 

1. ASZ ČR zásadně odmítá dvě nově navržené povinnosti v rámci vedení zemědělských 
evidencí, které nová úprava zavádí v § 9 odst. 7 a 8. 

 

 2. Jsme zásadně proti zavedení zcela nové evidence výnosů hlavních a vedlejších plodin, 
která je navržena v § 9, odst. 7. Jedná se pouze o další zbytečnou evidenci, která nebude 
mít žádný praktický pozitivní dopad, jen přinese další obrovský objem nové administrativy 
zemědělcům. Chápeme nutnost sledování bilance živin a půdní úrodnosti, ale považujeme 
to za výhradní záležitost a zájem vlastníka půdy. Zároveň tato evidence není v praxi 
proveditelná v případě, že zemědělec nedisponuje výnosoměry na kombajnech či mostní 
váhou, což je případ drtivé většiny zejména malých a středních zemědělců, kteří tak nemají 
šanci splnit řádně tyto podmínky bez obrovských investic, které jsou pro jejich podnikání 
zcela zbytečné a mohou být i likvidační. Zejména tito menší a střední zemědělské podniky 
přitom nijak neohrožují půdní úrodnost, protože z povahy svého hospodaření ničemu 
neškodí, naopak zpestřují krajinu a mají relativně malý vliv na stav půdní úrodnosti v České 
republice jako celek. Zároveň v daleko větší míře než tisícihektarové podniky hospodaří na 
vlastních pozemcích a mají tak přirozený zájem o stav půdy a bilanci živin na 
obhospodařovaných plochách. Zejména u těchto podniků tedy považujeme sledování 
výnosů za naprosto zbytečné. 
 

Neakceptováno a 
vysvětleno. 
Z návrhu nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady pro strategické 
plány, jak bylo komisí 
vypraveno do 
legislativního procesu 
dne 1. 6. 2018, vyplývá 
v čl. 12 povinnost zřídit 
systém pro zavedení 
nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin. Systém 
je v souladu s tímto 
ustanovením určen 
příjemcům, kteří jej 
používají. Na to pak 
navazuje příloha III. 
téhož nařízení, která 
stanovuje příjemcům 
povinnosti v rámci 
norem pro dobrý 
zemědělský a 
environmentální stav 
půdy (GAEC), mj. 
použití nástroje pro 
udržitelnost 
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zemědělských podniků 
v oblasti živin. 
Podle pracovních 
výkladových dokumentů 
k tomuto GAECu pak 
pojem „použití“ ze 
strany zemědělce 
představuje kroky 
přihlášení se k systému, 
nahrání relevantních 
údajů a vygenerování 
živinového plánu. Sice 
se dle tohoto výkladu 
nepředpokládá kontrola 
dodržování plánu, 
nicméně postup je 
zároveň indikován jako 
možný základ pro 
ekoplatbu. V takovém 
případě by postup byl 
„dotažen“ až do 
dodržování vyrovnané 
bilance živin na úrovni 
podniku.      
Věcně tomuto odpovídá 
úprava zákona o 
hnojivech, který mj. 
stanovuje, že hnojiva 
musí být používána tak, 
aby nemohlo dojít ke 
znečištění vod. Za 
účelem vymezení 
tohoto požadavku a 
zároveň umožnění 
sledování bilance živin 
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považujeme zavedení 
evidence výnosu 
hlavního a vedlejšího 
produktu za nezbytné. 
Evidence výnosů je 
nezbytnou podmínkou 
pro zavedení 
bilancování na straně 
„výstupu“, „vstup“ je již 
nyní zajištěn 
analogickým postupem 
evidence hnojení.  
Krom nástroje pro 
udržitelnost 
zemědělských podniků 
v oblasti živin se v rámci 
novelizace nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 
předpokládá zavedení 
vyvážené bilance 
dusíku v rozmezí 
tříletého období, 
obdobně jako je tomu v 
Německu.    
Z hlediska technického 
je odhadována cca 
dvouletá příprava, aby 
tento postup mohl vejít 
do praxe, tzn. co 
nejvčasnější legislativní 
zakotvení je velmi 
žádoucí. 
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 3. Pokud se týče další navržené změny, kterou obsahuje § 9 odst. 8, důrazně požadujeme 
zásadní zvýšení minimální plochy, od které se vyžaduje povinná elektronická evidence. 
Sjednocení principu evidencí je jistě žádoucí a obecně se ve všem směřuje k jejich 
elektronizace, nicméně aktuálně nastavení limit 30 ha zemědělské půdy nepovažujeme za 
smysluplný a navrhujeme jej zvýšit minimálně na 50 hektarů orné půdy. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno na 
výměru větší než 200 
ha. 
 

 4. Rozumíme potřebám sjednocení evidenci a jejich postupné elektronizace, nicméně se 
domníváme, že nově navržené povinnosti výrazně ztíží další podnikání zejména malým a 
středním farmám, které již nyní často zvažují ukončení svého podnikání právě kvůli stále 
narůstající byrokracii. To jistě není v zájmu českého venkova a zemědělství a proto věříme, 
že ministerstvo ještě stávající návrh obsažený ve zmíněné legislativní úpravě přehodnotí.  
 

 

Zelinářská unie Čech 
a Moravy z.s. 
 
Také se připojují 
k připomínkám 
Zemědělského svazu 
České republiky 
 

Zásadní připomínka ZUČM: 
§ 2 Vymezení pojmů, písmeno q): požadujeme následující doplnění: 
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, s 
výjimkou látek blízkých přírodě jako je jedlá sůl. 
 

Neakceptováno.  
Cílem úpravy bylo 
nabídnout možnost 
snadnějšího nakládání 
s technologickými 
vodami typu vody 
z praní ovoce a zeleniny 
apod. Přidávání dalších 
látek by již bylo obtížně 
kontrolovatelné. 
V každém případě pro 
další typy 
technologických vod 
zůstává možnost je jako 
pomocné látky 
registrovat u ÚKZÚZ. 

Hospodářská komora 
 

Bez připomínek  

Český bramborářský 
svaz 

Bez připomínek  

 
V Praze dne 10. února 2020 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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