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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), se předkládá k provedení 
zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a  o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh vyhlášky je předkládán podle Plánu vyhlášek na rok 2020. Návrhu vyhlášky byla 
udělena výjimka z povinnosti zpracovat hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o hnojivech a zmocnění k jejímu vydání je obsaženo 
v jeho § 8 odst. 6 a § 9 odst. 10. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Jedná se o národní úpravu, nedochází k transpozici žádného předpisu Evropské unie.  
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný  
s právem Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 
ve znění pozdějších předpisů, upravuje skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu 
skladovacích prostor. Dále upravuje používání hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě 
a lesních pozemcích, vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů 
a hlášení o používání upravených kalů. 
 
Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na změny provedené novelou zákona o hnojivech 
(sněmovní tisk 755).  
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Návrh vyhlášky naplňuje nové zmocnění obsažené v § 9 odst. 10 písm. d) novely zákona  
o hnojivech a stanoví 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 a reaguje na terminologické změny (zrušení legislativní 
zkratky „pomocné látky“ a definice příkrmiště). 
 
 Cílem návrhu je zejména upravit: 
 

 podmínky pro skladování technologických vod, separátu digestátu a separátu kejdy, 

 podmínky pro používání technologických vod a vedení jejich evidence, 

 pravidla pro umístění příkrmiště, 

 vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů, 

 způsob výpočtu průměrné hodnoty odběru živin plodinami a 

 pravidla pro vedení evidence o použití hnojiv v elektronické podobě, její strukturu 
(formát) umožňující předávání dat pomocí dálkového přenosu dat (nově jsou doplněny 
i povinné údaje o pěstované plodině a jejím výnosu, které jsou nezbytné pro výpočet 
bilance živin). 
 

Věcně příslušným správním úřadem, který má kompetence v příslušných oblastech, je 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“). ÚKZÚZ je správním 
úřadem a organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu zemědělství.  
 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 
Při realizaci navrhované právní úpravy se předpokládají se následující hospodářské a finanční 
dopady na státní rozpočet. 
 
Data z evidence o použití hnojiv v elektronické podobě budou předávána prostřednictvím 
existující infrastruktury systému zemědělských registrů s tím, že bude nezbytné upravit 
stávající databázi elektronicky předávaných dat evidence hnojení v souladu s novými 
požadavky (stávající databáze předaných dat je součástí systému Evidence přípravků a hnojiv 
a není uzpůsobena svoji strukturou očekávané struktuře podle vyhlášky). 
 
Pro dotčené zemědělské podnikatele bude k dispozici nové rozhraní pro předávání dat na bázi 
webové služby (standardní platforma pro výměnu dat mezi systémy), čímž jejich komerční 
systémy pro vedení evidence hnojení budou moci předávat automatizovaný výstup 
bez nutnosti jej manuálně nahrávat do systému Ministerstva zemědělství. Současně bude 
vytvořena možnost nahrát data elektronické evidence hnojení v požadované struktuře 
manuálně do aplikace na portálu Ministerstva zemědělství. Na rozdíl od současného stavu, 
kdy elektronická data evidence hnojení jsou předávána na dobrovolné bázi, bude existovat 
uživatelské rozhraní, které zajistí jak pro kontrolovanou osobu, tak pro orgány státního dozoru 
dohledatelnost předaných dat včetně auditní stopy. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBSTGB28Q)



 

3 

 

Na straně systému registrů Ministerstva zemědělství jsou odhadovány finanční náklady:  
 

a) ve výši do 1 mil. Kč na úpravu mechanismu předávání dat elektronické evidence, které 
by musely být vynaloženy i na úpravu existujícího systému předávání dat 
na dobrovolné bázi, neboť ten neodpovídá novým zákonným požadavkům, 

b) ve výši do 500 tis. Kč na úpravu aplikace Evidence přípravků a hnojiv pro zajištění 
evidence nových ukazatelů (výnosů) v souladu s návrhem vyhlášky a 

c) ve výši do 1 mil. Kč na úpravu aplikace dozorového orgánu ÚKZÚZ (kontrolní modul 
ÚKZÚZ v rámci LPIS), který s daty evidence pracuje, 

d) ve výši do 50 tis Kč na úpravu systému EPO, který centrálně pro prostředí Ministerstva 
zemědělství publikuje webové služby komerčním uživatelům a následně 
zprostředkovává vnější komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že úpravy podle písmene a) až c) se týkají systému zemědělských registrů, 
budou výše uvedené náklady financovány z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství. 
Náklady budou realizovány v průběhu roku 2021 (cca 2/3 uvedených nákladů) a zbývající část 
v roce 2022. 
 
Kromě uvedených nákladů na straně systému registrů Ministerstva zemědělství vyvolá úprava 
náklady na straně dodavatelů komerčních software pro vedení evidence hnojení, a to jak 
z hlediska nových náležitostí evidence, tak hlediska úpravy předávaných dat. Nicméně 
garance struktury rozhraní pro předávání dat by měla těmto systémům poskytnout stabilní 
prostředí a vyvolané náklady z dlouhodobého hlediska minimalizovat. 
 
Realizace navrhované právní úpravy nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí 
v České republice.  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nedotýká se otázek rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh 
vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání 
s nimi. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi  
ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu 
právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 
Lze konstatovat, že příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat  
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a vynucovat dodržování dané regulace. ÚKZÚZ má dlouholeté zkušenosti s vedením státní 
správy v upravované oblasti a má dostatečnou odbornost i personální zajištění potřebné  
k tomu, aby jeho rozhodnutí v konkrétní věci byla v souladu s právními předpisy a odpovídala 
skutkovému stavu věci. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
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Zvláštní část 
 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 [§ 1 písm. a) a b)] 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 2 [§ 1 písm. c)] 
Legislativně technická úprava související se zrušením legislativní zkratky „pomocná látka“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 3 [§ 1 písm. d)] 
Legislativně technická úprava související se zrušením legislativní zkratky „pomocná látka“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755) a doplnění předmětu úpravy podle 
§ 9 odst. 10 novely zákona. 
 
K bodu 4 [§ 1 písm. e)] 
Legislativně technická úprava související s novým zněním § 9 odst. 10 v novele zákona 
o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 5 (nadpis § 5) 
Legislativně technická úprava související s rozšířením § 5 o úpravu skladování 
technologických vod. 
 
K bodu 6 (§ 5 odst. 1) 
Stanoví se podmínky pro skladování technologických vod obdobně jako u kapalných 
organických a organominerálních hnojiv. Dále se zavádí povinnost disponovat 4 měsíční 
skladovací kapacitou pro uskladnění digestátu nebo tekutého podílu po jeho separaci,  
obdobně jako u skladování tekutých statkových hnojiv (kejda), a to z důvodu překlenutí období, 
kdy nelze vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám tato hnojiva aplikovat. 
 
K bodu 7 (zrušení § 5 odst. 5) 
Legislativně technická úprava související s novým zněním § 8 odst. 5 v novele zákona 
o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 8 (§ 6 odst. 1) 
Legislativně technická úprava související s novým zněním § 8 odst. 5 v novele zákona 
o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 9 (§ 6 odst. 3) 
Legislativně technická úprava v souladu s definicí „technologických vod“ v novele zákona 
o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 10 (§ 6 odst. 5) 
Na základě poznatků z aplikační praxe, kdy nevhodné umístění příkrmiště představuje 
významné riziko znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, se stanoví 
(obdobně jako při uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě) nově i podmínky 
pro umístění příkrmišť na zemědělské půdě. 
 
K bodu 11 (nadpis § 7) 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
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K bodu 12 (zrušení § 7 odst. 2) 
Legislativně technická úprava související s přesunutím definice technologických vod přímo 
do zákona o hnojivech novelou zákona (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 13 (poznámka pod č. 4) 
Legislativně technická úprava související se zrušením nařízení vlády č. 479/2009 Sb., 
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho nahrazením nařízením 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.  
 
K bodu 14 (§ 7 odst. 3) 
Vzhledem k možnosti využití technologických vod na zemědělské půdě stanoví úprava 
podmínky pro jejich aplikaci, stejně jako při aplikaci tekutých statkových hnojiv a kapalných 
organických hnojiv. 
 
K bodu 15 (§ 7 odst. 4) 
Úprava vychází z Národního programu snižování emisí ČR - Opatření CB8 „Zpřísnění 
povinností při skladování a aplikaci hnojiv“. Od 1. 3. 2020 je povinné bezprostřední zapravení 
minerálních hnojiv na bázi močoviny neošetřených inhibitory ureázy do orné půdy ihned 
po jejich aplikaci na povrch půdy při předseťové přípravě půdy. 
 
K bodu 16 (úvodní část § 7 odst. 5) 
Legislativně technická úprava spočívající v nahrazení slova „hnojiv“ vhodnějším slovem 
„hnojení“. 
 
K bodu 17 [§ 7 odst. 5 písm. a)] 
Ustanovení umožňuje zemědělským podnikatelům využít pro plánování hnojení tabulkové 
hodnoty odběru živin plodinami stanovené v příloze č. 6, případně vlastních rozborů.  
 
K bodu 18 (§ 7 odst. 10) 
Vzhledem k riziku kontaminace konzumních částí rostlin byl zákaz aplikace technologických 
vod na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo 
výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, rozšířen i na použití 
technologických vod. 
 
K bodu 19 (nadpis § 9) 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 20 (§ 9 odst. 1) 
Upravuje se způsob vedení elektronické evidence o použití hnojiv včetně dálkového přenosu 
dat přes Portál farmáře eAGRI ve stanoveném formátu a rozsahu. Mezi povinné údaje jsou 
nově doplněny údaje o pěstované plodině, jejím užitkovém směru a výnosu hlavního, případně 
vedlejšího produktu, které jsou nezbytné pro výpočet bilance živin. 
 
V příloze č. 7 je následně definována položková struktura předávaných dat, které 
se ve standardizovaném výměnném formátu XML budou elektronicky předávat. Způsob 
předávání kopíruje mechanismus kontrolního hlášení DPH, tedy nebude vyžadován 
elektronický podpis, zemědělský podnikatel využije autentizačních údajů k Portálu farmáře 
Ministerstva zemědělství, kterými již dnes fakticky všichni zemědělští podnikatelé disponují 
a ještě v průběhu III. čtvrtletí bude tento systém napojen na autentizaci s využitím 
informačního systému datových schránek. Tímto opatřením nebudou dotčené subjekty nijak 
byrokraticky omezeny a nastavení jejich softwarových aplikací pro předávání dat evidence 
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hnojení zůstane pouze v rovině rozšířené evidence povinných údajů a z technického hlediska 
půjde o standardizované řešení. Na straně Ministerstva zemědělství, respektive Portálu 
farmáře vznikne aplikace pro příjem dat, která zajistí na jedné straně dohledatelnost podání, 
možnost prohlédnutí odevzdaných dat a současně bude provádět kontrolu formální správnosti 
dat (zda jsou data vnitřně konzistentní a navázána na publikované číselníky). Případné chyby 
budou klasifikovány jako propustné a nepropustné (podobně jako v případě odevzdávání dat 
daňových přiznání) a uživatel se tyto informace dozví bezprostředně po odeslání dat v reakci 
na podání. Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách v dostatečném 
předstihu zveřejní například obslužné číselníky (plodin, užitkových směrů plodin, produktů). 
 
K bodu 21 (§ 9 odst. 2) 
Stanoví se specifické podmínky pro vedení evidence o použití pomocných půdních látek, 
rostlinných biostimulantů nebo substrátů na zemědělské půdě. Vzhledem ke skutečnosti, že 
obsahují pouze nepatrné množství živin, zaznamenává se jejich použití bez uvedení množství 
živin. 
 
K bodu 22 (§ 9 odst. 3) 
Vzhledem k zavedení povinnosti vedení elektronické evidence a jejího předávání formou 
datového výstupu prostřednictvím elektronické aplikace, je nutné zajistit, aby byla předávaná 
data strojově čitelná, což původní časové rozmezí nesplňovalo. 
 
K bodu 23 (§ 9 odst. 4) 
Legislativně technická úprava spočívající v opravě formální nesprávnosti a v nahrazení pojmu 
„pastevní období“ vhodnějším slovem „pastva“. 
 
K bodům 24 a 25 (§ 9a) 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 26 (příloha č. 2) 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodům 27 a 28 (příloha č. 3) 
Vzhledem k možnosti společného skladování různých druhů statkových a organických hnojiv 
v jednom skladu se stanoví princip výpočtu přívodu živin z této směsi hnojiv váženým 
průměrem podle množstevního zastoupení různých druhů hnojiv ve směsi. Upraveny byly 
některé řádky tabulky v souladu s terminologií ve zbylém textu vyhlášky a s použitou 
terminologií ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
K bodu 29 (příloha č. 4) 
Legislativně technické úpravy související se zrušením legislativní zkratky „pomocné látky“ 
v novele zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). 
 
K bodu 30 (příloha č. 5) 
V souvislosti s čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení EP a Rady 2019/1010, o sladění povinnosti 
podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí, 
se doplňuje do hlášení o použití upravených kalů povinný údaj o místě použití s určením dílů 
půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), název a kód 
katastrálního území, katalogové číslo kalů a aplikovaná dávka. 
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K bodu 31 (přílohy č. 6 a 7) 
 
K příloze č. 6: 
Jako nezbytný údaj pro provedení výpočtu bilance živin se stanoví hodnoty průměrného 
odběru živin jednotlivými rostlinami, nevyužije-li zemědělský podnikatel možnost použití 
hodnot z vlastních rozborů. 
 
K příloze č. 7: 
V souvislosti se zavedením povinnosti předávání údajů o použití hnojiv v elektronické podobě 
se stanoví jednotná struktura dat, která budou předávána formou automatizovaného datového 
výstupu prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství. 
 
K čl. II (účinnost): 
 
V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se účinnost vyhlášky navrhuje dnem 1. ledna 2021.  
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