
I I .  

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne ………………..... 2020, 

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona zákona 
č. …/2020 Sb.: 

 
Čl. I 

 
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky 

č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 1 písm. a) a b) se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „, pomocných půdních 

látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.  
 
2. V § 1 písm. c) se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, 

rostlinných biostimulantů, substrátů“.  
 
3. V § 1 se na konci písmene d) doplňují slova „a hlášení letecké aplikace hnojiv, 

pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“. 
 
4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které 

zní: 

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

 
5. Nadpis § 5 zní: 

„Skladování organických a organominerálních hnojiv a technologických vod“. 
 
6. V § 5 odst. 1 se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „a technologické vody“ a na konci 

odstavce 1 se doplňuje věta „Jímky a nádrže odpovídají kapacitně nejméně čtyřměsíční 
předpokládané produkci digestátu nebo fugátu digestátu.“. 

 
7. V § 5 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje. 

 
8. V § 6 odst. 1 se věta poslední zrušuje.  
 
9. V § 6 odst. 3 se slovo „odpadních“ nahrazuje slovem „technologických“.  
 
10. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Příkrmiště je možné provozovat, pokud je  
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a) vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod nebo na zemědělských 
pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od útvaru 
povrchových vod a  

b) minimálně jednou ročně v období od 1. února do 30. dubna provedeno odstranění 
výkalů, steliva a zbytků krmiv.“. 

11. V nadpisu § 7 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních 
látek, rostlinných biostimulantů“.  
 

12. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8. 
 
13. V § 7 odst. 2 poznámka pod čarou č. 4 zní: 

„4) Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 

14. V § 7 odst. 3 věta první zní: 

„Po aplikaci tekutých statkových hnojiv, kapalných organických hnojiv nebo 
technologických vod na povrch orné půdy se tyto látky zapracovávají do půdy nejpozději 
do 24 hodin, s výjimkou řádkové aplikace do porostů hadicovými aplikátory a aplikace 
do travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc 
před sklizní.“. 

 
15. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán 
inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo na schválené 
etiketě. To neplatí, je-li okamžitě zapracována do půdy nebo aplikována v roztoku.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 
 

16. V § 7 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „hnojiv“ nahrazuje slovem „hnojení“. 
 
17. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova: 

„, a to podle hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny nebo 
údajů o odběru živin plodinami uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce“. 

 
18. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(10) Pro používání technologických vod platí ustanovení odstavce 9 písm. a) obdobně.“.  
 
19. V nadpisu § 9 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, 

rostlinných biostimulantů, substrátů“. 
  

20. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Zemědělští podnikatelé, kteří jsou 
povinni vést evidenci podle § 9 odst. 7 a 8 zákona o hnojivech v elektronické formě, ji 
předávají ústavu ve formátu a rozsahu stanoveném v příloze č. 7 k této vyhlášce formou 
automatizovaného datového výstupu prostřednictvím elektronické aplikace přístupné 
na internetových stránkách ministerstva. Ministerstvo zřídí přístup k této aplikaci 
zemědělskému podnikateli na požádání. Předání dat prostřednictvím této elektronické 
aplikace nevyžaduje podepsání.“. 
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21. V § 9 odst. 2 se slova „nebo substrátu“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňuje 
věta „Pokud se použijí na zemědělské půdě pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty 
nebo substráty, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství živin.“.  

 
22. V § 9 odst. 3 se věta poslední zrušuje.  
 
23. V § 9 odst. 4 se slova „„pastevní období““, nahrazují slovem „„pastva““ a číslo „3“ 

nahrazuje číslem „1“. 
 
24. V nadpisu § 9a se doplňují slova „, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů a substrátů“. 
 
25. V  § 9a se slova „nebo pomocných látek“ nahrazují slovy „, pomocných půdních látek, 

rostlinných biostimulantů a substrátů“.  
 

26. Příloha č. 2 zní: 

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 
 

Evidence o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, 
substrátů a upravených kalů 

 

Povinné údaje:  
 

a) identifikační údaje zemědělského podnikatele 
1. jméno, příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu zemědělského podnikatele 

nebo druh podnikání, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, a 

2. název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu sídla, jde-li 
o právnickou osobu, 

b) identifikační údaje vlastníka lesního pozemku, 
c) identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby provozující lesní výrobu, 
d) číslo katastrálního území1), 
e) číslo pozemku1), lesního pozemku (oddělení, porost, porostní skupina), 
f) výměra pozemku, lesního pozemku (oddělení, porost, porostní skupina) v ha, 
g) název plodiny2), druh, odrůda (užitkový směr)3), 

h) datum výsevu/ sadby3),4), 
i) datum sklizně/ zapravení3),4), 
j) plocha pěstované plodiny v ha3), 
k) výnos plodiny - hlavní produkt v t/ha3), 
l) druh hlavního produktu (zejména zrno, zelená hmota)3), 
m) výnos plodiny - vedlejší produkt v t/ha3), 
n) datum použití hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu nebo 

upraveného kalu (datum zahájení pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě), 
o) datum zapravení hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu 

nebo upraveného kalu (datum ukončení pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské 
půdě), 

p) výměra hnojené plochy, pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě v ha, 
q) druh nebo název hnojiva nebo upraveného kalu - u pastvy nebo pobytu zvířat 

na zemědělské půdě se uvedou výkaly a moč, včetně druhu zvířat, 
r) dávka hnojiva nebo upraveného kalu celkem (t, kg, l/ha), u upraveného kalu v přepočtu 

na 100 % sušinu, 
s) dávka hnojiva nebo upraveného kalu (t, kg, l/ha), u upraveného kalu v přepočtu 

na 100 % sušinu, u pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě počet DJ/ha, 
t) přívod živin v použitém hnojivu nebo upraveném kalu v kg/ha – N, P2O5, K2O, MgO, 

CaO, S, 
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u) název použitých pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, hnojiv 
se stopovými živinami a 

v) dávka použitých pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů 
a hnojiv se stopovými živinami (t, kg, l/ha). 

 
Vysvětlivky: 

1) Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v registru půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvede v rubrice katastrální území číslo 
čtverce mapy a v rubrice pozemek zkrácený kód dílu půdního bloku. 

2) U trvalých travních porostů se uvede pouze zemědělská kultura travní porost. 
3) Údaje o pěstované plodině, výnosu hlavního (zrno, semeno, hlízy, bulvy) a vedlejšího 

produktu (sláma, nať, chrást) lze vést v samostatné evidenci. 
4) V případě pěstování více plodin na stejné ploše v rámci pěstebního (hospodářského 

roku) roku, vedou se i údaje o datu výsevu a datu sklizně nebo zapravení.“. 
 
27. V příloze č. 3 písm. A) tabulce části Statková hnojiva v řádcích „Kejda skotu“ a „Kejda 

prasat“ ve druhém sloupci se slova „tekutá část po separaci (fugát)“ nahrazují slovy 
„fugát kejdy“ a slova „tuhá část po separaci (separát)“ se nahrazují slovy „separát kejdy“, 
v části Organická hnojiva prvním sloupci se slova „ze zemědělské bioplynové stanice“ 
zrušují, slova „Tekutá část po separaci digestátu (fugát)“ se nahrazují slovy „Fugát 
digestátu“ a slova „Tuhá část po separaci digestátu (separát)“ se nahrazují slovy 
„Separát digestátu“. 

28. V příloze č. 3 písm. A) se za vysvětlivku č. 1 doplňuje vysvětlivka č. 2, která zní: 

„2) Při společném skladování a následném použití směsi různých druhů statkových 
a organických hnojiv se pro výpočet přívodu živin použije vážený průměr podle 
množstevního zastoupení různých druhů ve směsi. Při zastoupení jednoho druhu 
hnojiva nad 80 % lze použít hodnotu pro tento převažující druh hnojiva.“. 

 
29. V nadpisu přílohy č. 4 a v pátém řádku tabulky se slova „nebo pomocných látek“ 

nahrazují slovy „, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.  
 

30. Příloha č. 5 zní: 

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 
 

Hlášení o používání upravených kalů 
  

Zemědělský podnikatel   

Místo podnikání nebo sídlo   

Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno   

Místo použití s určením dílů půdních bloků 
podle evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů (LPIS) 

 

Název a kód katastrálního území  

Termín použití (od - do)   

Původce upravených kalů   

Katalogové číslo kalů  

Aplikovaná dávka (tuny sušiny na hektar)  

 
Datum, razítko, podpis:“. 
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31. Za přílohu č. 5 se doplňují přílohy č. 6 a 7, které znějí: 

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 
 

Průměrný odběr živin plodinami 
 

Plodina Produkt1) 
Obsah 
sušiny 

(%) 

Poměr hlavního 
produktu 

k vedlejšímu 
produktu 

Průměrný odběr živin2) 

(kg/t) 

N P K 

Obilniny 

Pšenice ozimá 
potravinářská 

zrno 86   20,4 2,9 3,5 

sláma 91   4,7 0,6 11,1 

celkem   1,0 : 0,9 24,6 3,4 13,5 

Pšenice ozimá 
nepotravinářská 

zrno 86   17,8 2,9 3,5 

sláma 91   4,7 0,6 11,1 

celkem   1,0 : 0,9 22,0 3,4 13,5 

Pšenice jarní 

zrno 86   18,1 3,0 3,7 

sláma 91   4,5 0,7 11,6 

celkem   1,0 : 0,9 22,2 3,6 14,1 

Žito  

zrno 86   16,2 3,5 5,1 

sláma 91   4,5 1,1 10,7 

celkem   1,0 : 1,0 20,7 4,6 15,8 

Ječmen ozimý 

zrno 86   17,2 3,4 5,1 

sláma 91   5,9 1,0 11,7 

celkem   1,0 : 0,7 21,3 4,1 13,3 

Ječmen jarní 
sladovnický  

zrno 86   15,1 2,8 3,9 

sláma 91   5,9 0,8 13,7 

celkem   1,0 : 0,6 18,6 3,3 12,1 

Ječmen jarní krmný  

zrno 86   17,2 2,8 3,9 

sláma 91   5,9 0,8 13,7 

celkem   1,0 : 0,6 20,7 3,3 12,1 

Oves  

zrno 86   18,6 4,0 5,1 

sláma 91   6,2 1,6 19,0 

celkem   1,0 : 1,1 25,4 5,8 26,0 

Tritikale 

zrno 86   17,9 3,9 4,6 

sláma 91   5,9 1,0 13,4 

celkem   1,0 : 0,9 23,2 4,8 16,7 

Kukuřice na zrno 

zrno 86   15,8 3,5 4,6 

sláma 91   9,5 1,2 17,1 

celkem   1,0 : 1,0 25,3 4,7 21,7 

Čirok zrnový 

zrno 91   17,9 2,8 3,3 

sláma 92   6,2 0,7 10,3 

celkem   1,0 : 0,5 21,0 3,2 8,5 
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Plodina Produkt1) 
Obsah 
sušiny 

(%) 

Poměr hlavního 
produktu 

k vedlejšímu 
produktu 

Průměrný odběr živin2) 

(kg/t) 

N P K 

Pohanka  

zrno 86   20,7 3,4 6,5 

sláma 91   11,4 3,1 20,6 

celkem   1,0 : 2,0 43,5 9,6 47,7 

Ostatní obilniny na 
zrno (průměr) 

zrno 86   18,0 3,0 4,0 

sláma 91   5,0 1,0 12,0 

celkem   1,0 : 1,0 23,0 4,0 16,0 

Luskoviny3) 

Hrách  

zrno 86   35,9 3,6 8,4 

sláma 86   15,1 1,5 15,1 

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

Lupina 

zrno 86   55,6 7,0 13,1 

sláma 86   12,1 1,6 15,6 

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

Bob  

zrno 86   42,4 4,6 10,2 

sláma 86   10,5 0,8 11,3 

celkem   1,0 : 0,9 51,9 5,3 20,4 

Sója 

zrno 86   54,6 7,3 18,9 

sláma 86   10,1 1,3 9,6 

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

Ostatní luskoviny na 
zrno (průměr) 

zrno 86   40,0 4,0 10,0 

sláma 86   10,0 1,0 11,0 

celkem   1,0 : 1,0 50,0 5,0 21,0 

Olejniny 

Řepka  

semeno 92   34,2 7,2 7,9 

sláma 86   6,9 1,3 11,6 

celkem   1,0 : 2,2 49,4 10,1 33,4 

Slunečnice 

semeno 92   28,0 7,0 19,9 

sláma 86   9,5 2,1 39,6 

celkem   1,0 : 1,8 45,1 10,8 91,2 

Mák 

semeno 92   33,2 7,6 8,2 

sláma 86   8,6 0,9 19,1 

celkem   1,0 : 2,8 57,3 10,1 61,7 

Hořčice  

semeno 92   50,0 7,7 7,7 

sláma 86   7,1 1,7 21,1 

celkem   1,0 : 1,5 60,7 10,3 39,4 

Len  

semeno 92   33,6 6,6 8,3 

stonky 86   5,3 1,4 12,1 

celkem   1,0 : 1,5 41,6 8,7 26,5 

Lnička setá 

semeno 92   24,9 4,6 5,8 

sláma 86   9,5 1,7 14,1 

celkem   1,0 : 1,0 34,4 6,3 19,9 
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Plodina Produkt1) 
Obsah 
sušiny 

(%) 

Poměr hlavního 
produktu 

k vedlejšímu 
produktu 

Průměrný odběr živin2) 

(kg/t) 

N P K 

Ostatní olejniny a 
další plodiny na 
semeno (průměr) 

semeno 92   33,0 7,0 8,0 

sláma 86   6,0 1,5 17,0 

celkem   1,0 : 1,5 42,0 9,3 33,5 

Okopaniny 

Brambory rané  

hlízy 18   3,0 0,5 4,4 

nať 12   2,3 0,2 2,8 

celkem   1,0 : 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   1,0 : 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   1,0 : 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   1,0 : 0,4 2,5 0,5 2,9 

Ostatní okopaniny 
(průměr) 

hlízy, 
bulvy 

22   2,5 0,4 3,5 

nať, listy 15   3,0 0,4 4,0 

celkem   1,0 : 0,3 3,4 0,5 4,7 

Jednoleté pícniny 

Kukuřice na siláž 
zelená 
hmota 

35   4,7 0,7 4,4 

Čirok 
zelená 
hmota 

35   4,4 0,7 4,0 

Ostatní obilniny na 
zeleno 

zelená 
hmota 

17   4,4 0,6 4,7 

Hrách krmný3) 
zelená 
hmota 

17   4,6 0,6 3,7 

Luskovinoobilní 
směs3) 

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 

Ptačí noha3) 
zelená 
hmota 

17   3,8 0,5 3,3 

Ostatní jednoleté 
pícniny (průměr) 

zelená 
hmota 

17   4,0 0,6 4,5 

Víceleté pícniny 

Jetel3) seno 85   24,1 2,0 17,9 
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Plodina Produkt1) 
Obsah 
sušiny 

(%) 

Poměr hlavního 
produktu 

k vedlejšímu 
produktu 

Průměrný odběr živin2) 

(kg/t) 

N P K 

Vojtěška3) seno 85   28,3 2,3 18,2 

Jetelotráva3) seno 85   21,8 2,0 19,0 

Vojtěškotráva3) seno 85   21,1 2,8 19,8 

Trávy s 
jetelovinami3) 

seno 85   20,4 3,0 23,0 

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

Louky a pastviny seno 85   18,6 2,1 16,2 

Jeteloviny na 
semeno3) 

semeno 91   55,0 6,4 5,8 

omlatky 91   15,0 1,3 22,8 

celkem   1,0 : 8,0 175,0 16,8 
188,

2 

Trávy na semeno 

semeno 91   23,4 3,6 5,8 

omlatky 91   15,8 1,4 22,8 

celkem   1,0 : 8,0 149,8 14,8 
188,

2 

Zelenina (pouze hlavní produkt) 

Celer       3,0 0,9 5,0 

Cibule       2,0 0,4 1,7 

Kapusta hlávková       3,5 0,5 3,3 

Kedluben       3,0 0,4 3,7 

Květák       3,5 0,5 3,3 

Mrkev       2,0 0,4 3,7 

Okurky       2,0 0,4 4,2 

Rajče       1,8 0,3 2,9 

Řepa salátová       3,0 0,7 4,2 

Špenát       4,0 0,6 5,8 

Zelí       3,0 0,4 2,7 

Ostatní zelenina 
(průměr) 

    
  

2,5 0,4 4,0 

 
Vysvětlivky: 

1) Hodnota „celkem“ vyjadřuje odběr živin v hlavním produktu (zrno, semeno, hlízy, bulvy) 
a vedlejším produktu (sláma, nať, chrást), v přepočtu na jednu tunu hlavního produktu. 

2) Odběr živin vyjádřený v prvcích (N, P, K) v přepočtu na jednu tunu produktu při uvedeném 
standartním obsahu sušiny, u víceletých pícnin sklizených na píci v přepočtu na seno. 

3) U luskovin a jetelovin, včetně jejich směsí s jinými plodinami, se s ohledem na přívod dusíku 
symbiotickou fixací potřeba hnojení dusíkem nestanoví podle celkové potřeby dusíku 
porostu.  
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 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 
 

Struktura (formát) předávaných údajů v elektronické podobě formou 
automatizovaného datového výstupu 

 
1. Povolený formát automatizovaného datového výstupu je XML. 

 
2. Elektronická aplikace ministerstva umožňuje předání automatizovaného datového 

výstupu prostřednictvím webové služby nebo manuálním nahráním tohoto výstupu. 
Detailní technický popis předávaných dat zveřejňuje ministerstvo prostřednictvím 
internetových stránek. 
 

3. Struktura datového výstupu ve formátu XML obsahuje 

a) identifikační údaje předávaných dat 
i. jednoznačný identifikátor subjektu – identifikační číslo (délka 8 znaků), 
ii. identifikace začátku období, za které jsou předávána data (datum 

ve formátu DD.MM.RRRR), a 
iii. identifikace konce období, za které jsou předávána data (datum 

ve formátu DD.MM.RRRR), 

b) datovou větu s identifikací pěstovaných plodin a jejích výnosu obsahující 
i. zkrácený kód dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), 
ii. čtverec dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), 
iii. číselný identifikátor pěstované plodiny podle číselníku plodin 

zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v elektronické aplikaci Data ke stažení na webových stránkách 
ministerstva, 

iv. užitkový směr pěstované plodiny, jestliže taková plodina má v číselníku 
plodin uvedeno více užitkových směrů pro tentýž produkt, 

v. výměra plodiny (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa), 
vi. datum výsevu, případně výsadby (datum ve formátu DD.MM.RRRR), 
vii. datum sklizně plodiny (datum ve formátu DD.MM.RRRR), 
viii. číselný identifikátor hlavního produktu podle číselníku produktů 

zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v elektronické aplikaci Data ke stažení na webových stránkách 
Ministerstva, 

ix. výnos hlavního produktu na jednotku plochy vyjádřeného ve formě tuny 
na hektar (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa), 

x. obsah sušiny hlavního produktu v procentuálním vyjádření na celé číslo 
(nebude-li uveden obsah sušiny, pak se převezme pro účely výpočtu 
bilance živin hodnota obsahu sušiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce), 

xi. číselný identifikátor vedlejšího produktu podle číselníku produktů 
zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v elektronické aplikaci Data ke stažení na webových stránkách 
ministerstva, 

xii. výnos vedlejšího produktu na jednotku plochy vyjádřeného ve formě 
tuny na hektar (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa) a 

xiii. obsah sušiny vedlejšího produktu v procentuálním vyjádření na celé 
číslo (nebude-li uveden obsah sušiny, pak se převezme pro účely 
výpočtu bilance živin hodnota obsahu sušiny podle přílohy č. 6 k této 
vyhlášce). 
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4. Datová věta s identifikací jednotlivého použití hnojiv, pomocných půdních látek, 
rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů obsahuje tyto položky 

i. zkrácený kód dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), 

ii. čtverec dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), 

iii. datum použití hnojiva nebo zahájení pastvy či jiného pobytu zvířat 
na zemědělské půdě (datum ve formátu DD.MM.RRRR), 

iv. datum zapravení hnojiva nebo ukončení pastvy či jiného pobytu zvířat 
na zemědělské půdě (datum ve formátu DD.MM.RRRR), 

v. číselný identifikátor cílové plodiny podle číselníku plodin zveřejněného 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické 
aplikaci Data ke stažení na webových stránkách ministerstva, 

vi. údaj, zda bylo hnojivo použito před zasetím plodiny (ve formátu uvedení 
písmene A, pro ANO a N pro NE), 

vii. výměra plodiny (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa), 
viii. výměra plochy, na které bylo použito hnojivo (číselný údaj s přesností 

na dvě desetinná místa), 
ix. číselný identifikátor hnojiva podle registru hnojiv zveřejněného 

ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické 
aplikaci Registr hnojiv na webových stránkách ministerstva (nepovinný 
údaj), 

x. název hnojiva (textový údaj odpovídající názvu hnojiva), 
xi. množství použitého hnojiva (číselný údaj s přesností na tři desetinná 

místa), 
xii. měrná jednotka použitého hnojiva (t, kg, l), 
xiii. přívod dusíku (N) v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden 

identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na tři 
desetinná místa), 

xiv. přívod fosforu ve formě oxidu fosforečného (P2O5) v kg/ha, uvádí se, jen 
pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný 
údaj s přesností na dvě desetinná místa), 

xv. přívod draslíku ve formě oxidu draselného (K2O) v kg/ha, uvádí se, jen 
pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný 
údaj s přesností na dvě desetinná místa), 

xvi. přívod hořčíku ve formě oxidu hořečnatého (MgO) v kg/ha, uvádí se, jen 
pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný 
údaj s přesností na dvě desetinná místa), 

xvii. přívod vápníku ve formě oxidu vápenatého (CaO) v kg/ha, uvádí se, jen 
pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný 
údaj s přesností na dvě desetinná místa), 

xviii. přívod síry (S) v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor 
hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná 
místa),  

xix. údaj, zda bylo hnojivo použito za účelem podpory rozkladu slámy 
(ve formátu uvedení písmene A, pro ANO a N pro NE), 

xx. údaje o použití upravených kalů v přepočtu na 100 % sušinu (položky 
i. až xviii. se použijí obdobně) a  

xxi. údaje o použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů 
a substrátů (položky i. až xviii. se použijí obdobně).“. 
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Čl. II 
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
 

 
Ministr: 
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