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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv se předkládá 
k provedení 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 pozdějších předpisů.  
 
Změny, které je třeba v platné vyhlášce provést, jsou natolik rozsáhlé, že byla zvolena varianta 
vydání vyhlášky nové.    
 
Návrh vyhlášky je předkládán s cílem uvést text vyhlášky do souladu se současným stavem 
vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky hnojiv. Poslední novelizace byla 
provedena v roce 2000 a od té doby došlo k významnému posunu v dané problematice. 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel. RIA nebyla zpracována, protože podle čl. 5 Obecných zásad pro hodnocení regulace 
(RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2019 s informací, že se RIA 
provést neukládá. 

 
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 § 4 odst. 9. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
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). 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný  
s právem Evropské unie. Na návrh se nevztahují žádné předpisy EU. Jedná se o národní 
úpravu, nedochází k transpozici žádného předpisu Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Platná vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění 
vyhlášky č. 475/2000 Sb., stanoví podle § 4 odst. 9 zákona o hnojivech: 

 postupy pro odběr vzorků hnojiv a pomocných látek, 

 postupy pro provádění chemických rozborů, biologických zkoušek a testů. 
 
Návrh vyhlášky je předkládán s cílem uvést text vyhlášky do souladu se současným stavem 
vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky hnojiv. Poslední novelizace byla 
provedena v roce 2000 a od té doby došlo k významnému posunu zejména v instrumentální 
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části analytických metod, kdy se například stalo standardem základní analytiky používání ICP 
OES (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) jako univerzální 
analytické techniky. Jednoznačným trendem je používání metod umožňujících 
multiparametrická stanovení, která zvyšují efektivitu, snižují cenu stanovení při dosažení 
robustnějších a selektivnějších výsledků analýz. Kromě toho se nově stanoví zásady 
vzorkování pro mikrobiologickou analýzu a principy tzv. ekotoxikologických zkoušek. 
 
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 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady  
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv  
na podnikatelské prostředí v České republice. 
 
Zároveň návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné sociální 
dopady. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
 
 
 
Zvláštní část 
 
K § 1 
Úprava terminologie v souvislosti s aktuálním zněním zákona o hnojivech. 
 
K § 2 
Toto ustanovení stanoví, které činnosti zahrnuje pojem odběr vzorků. 
 
K § 3 až 5 
Jsou stanoveny podrobnosti týkající se odběru vzorků v závislosti na typu výrobku. Podle § 3 
odst. 3 mohou ovlivnit kvalitu vzorku výrobku i obaly od potravin, a proto ani obaly od potravin 
nemohou být použiti pro odběr vzorků 
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K § 6 
Potřeba laboratoře na minimální hmotnost konečného vzorku pro rozbor se liší pro jednotlivé 
druhy hnojiv a pomocných látek, proto byly doplněny požadavky pro organická hnojiva  
a substráty, dále požadavky pro minimální množství malospotřebitelských balení hnojiv. 
 
K § 7 
Úprava hranice hmotnosti (50 kg) pro jiný způsob odběru vzorků sjednocuje tuto hodnotu 
s evropskou normou na vzorkování, zároveň vychází ze současné praxe dodávání hnojiv. 
Vzhledem k současné legislativní úpravě ohledně sledování mikrobiologických parametrů  
u některých druhů hnojiv bylo potřeba definovat princip odběru vzorků a následnou manipulaci 
pro tyto účely.  
Úprava doby skladování konečných vzorků (12 měsíců) vychází z potřeby případného rozboru 
v případě, kdy správní řízení není ukončeno ve lhůtě 6 měsíců a žadatel požádá  
o rozbor tzv. záložního vzorku. 
Byla upřesněna zásada pro uchovávání malospotřebitelských balení hnojiv a dále zpřesněna 
stávající úprava týkající se požadavků na označení obalů vzorků. 
 
K § 8 
Postupy chemických rozborů se uvádějí v příloze č. 2. 
 
K § 9 
Zpřesnění stávající úpravy týkající se biologických zkoušek. 
 
Mikrobiologické zkoušky se provádí podle Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 
(AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008), což jsou informační, metodické a pracovní materiály 
zpracované Státním zdravotním ústavem. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 
jsou určena orgánům v oblasti ochrany veřejného zdraví pro případy, kdy jsou stanovené limity 
mikrobiologických parametrů pro různé druhy výrobků. 
 
Pro registraci některých hnojiv a pomocných látek jsou jako nutný podklad vyžadovány 
ekotoxikologické zkoušky, proto byly definovány jejich zásady.  
 
K § 10 
Některé testy trvají poměrně dlouhou dobu a nestihly by se v době legisvakance nové vyhlášky 
dokončit, proto se navrhuje přechodné ustanovení, které bude tyto případy řešit.  
 
K § 11 
Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb. o odběrech a chemických 
rozborech vzorků hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K § 12 
Ustanovení upravuje účinnost, která bude vázána na termín nabytí účinnosti návrhu novely 
zákona o hnojivech (nyní v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 755).  
 
S ohledem na naléhavý obecný zájem a v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje 
nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. srpna 2021. 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky současně s předpokládaným nabytím účinnosti novely 
zákona o hnojivech, která nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jejím vyhlášení.  
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K příloze č. 1 
Minimální počty dílčích vzorků podle druhu výrobku a velikosti partie 
Úprava hranice hmotnosti (50 kg) pro jiný způsob odběru vzorků (viz § 7).  
Doplnění a zpřesnění terminologie odpovídající současné praxi dodávání hnojiv (big bag, 
nádoby).  
Úprava počtu dílčích vzorků (3) reaguje na nezbytnost ponechání analyzovaného vzorku, 
záložního vzorku a vzorku pro potřeby žadatele. Dále byla provedena oprava formálních 
nepřesností.  
 
K příloze č. 2 
Postupy chemických rozborů 
Pro veškeré chemické rozbory se používají ověřené a validované postupy, které odpovídají 
současnému stavu poznání a technického rozvoje. Z toho důvodu byly některé postupy 
doplněny novými metodami, některé příslušně upraveny, některé (již nepoužívané) postupy 
byly vynechány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBZKHL5I1)


