
 

 

IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 1962/2019-MZE -11191, ze dne 23. 7. 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády České republiky 
– Odbor kompatibility 

K odůvodnění 
V rámci obecné části odůvodnění v bodě 3. Zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie předkladatel uvádí, že navrhovaná úprava je plně 
slučitelná s právem Evropské unie, a to na základě určitých 
skutečností, které nejsou v rámci odůvodnění blíže 
specifikovány. Toto tvrzení je nutné v odůvodnění blíže 
vyjasnit, tedy na základě jakých konkrétních skutečností 
hodnotí předkladatel návrh jako plně slučitelný a zda se na 
něj nevztahují žádné relevantní předpisy EU. 
Odůvodnění je nutné v této části dopracovat, resp. upravit 
dle výše uvedených připomínek. 
 
K odůvodnění 
Předkladatel rovněž uvádí, že návrh vyhlášky je plně 
slučitelný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti. A dále, že návrh vyhlášky 
není technickým předpisem dle výše uvedené směrnice a 
nebude jej tedy nutno notifikovat. Jestliže návrh vyhlášky 
není technickým předpisem, doporučujeme z odůvodnění 
vypustit větu, která se týká slučitelnosti se směrnicí 
2015/1535.   
Odůvodnění je nutné v této části dopracovat, resp. upravit 
dle výše uvedených připomínek. 
 

 
Akceptováno 
Na základě připomínky byla přidána věta 
do odůvodnění: „Na návrh se nevztahují žádné 
předpisy EU. Jedná se o národní úpravu, nedochází 
k transpozici žádného předpisu Evropské unie.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Materiál byl upraven ve smyslu připomínky odboru 
kompatibility.  
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Ministerstvo životního 
prostředí 
 
(Ing. Helena Bendová, 
odbor obecné ochrany 
přírody a krajiny; 
helena.bendova@mzp.cz, 
tel. 267 122 988) 

Doporučující připomínky: 
 

1. V textu předloženého materiálu (předkládací a 
důvodová zpráva) se uvádí, že: „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“, avšak není 
zde jediný odkaz či vysvětlení, k jakému posunu v 
poznání v dané problematice došlo od poslední 
novelizace v roce 2000. 
  
Nelze tak vyhodnotit (bez podrobné znalosti specifické 
problematiky) potřebnost změny a efektivitu možných 
jiných navrhovaných postupů v praxi. Doporučujeme 
proto toto doplnit do textové části předkládací 
či důvodové zprávy. 
 

2. Vyhláška by měla obsahovat přílohu č. 3, kde by byl 
uveden detailní popis provádění biologických rozborů 
(podobně jako příloha č. 2 obsahuje podrobný popis 
chemických rozborů). Popis biologických rozborů, jak je 
uveden v paragrafu 9, bod 2,3, je obecný. Pokud 
biologické rozbory upravuje jiná vyhláška, mělo by to 
být v materiálu uvedeno, a to včetně čísla daného 
dokumentu. 
 

Akceptováno 
Na základě připomínky bylo upraveno odůvodnění.  

„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 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.“ 
 
Vysvětleno 
Nejedná se o biologické rozbory, ale testy, jinými slovy 
experimenty. Jejich principy jsou ve vyhlášce 
vyjmenovány. Znění v paragrafu 9, bod 2, 3 
považujeme za dostatečné a jednoznačné. 

 
Ministerstvo financí 
 
(Ing. Stefan Fous  
(e-mail:stefan.fous@mfcr.cz  
tel. +420 257 042 867) 
 
 
 

 
1. Obecně 
Doporučujeme cizí slova, jako jsou minimální a maximální, 
nahradit vhodným českým synonymem (nejnižší, nejvyšší, 
atp.). 
 
 
 
 

 
Vysvětleno 
1) Po zvážení připomínky byly ponechány termíny 
„minimální“ a „maximální“. Byť se jedná o původně cizí 
slova, lze je považovat za dostatečně zažitá 
a používaná v řadě vědeckých oborů i obecném 
jazyce. Současně lze předpokládat, že jejich použití 
ve vyhlášce nezpůsobí interpretační problémy.  
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2. Skupinový nadpis § 1 až 7  
Doporučujeme za slovem „biostimulantů“ nahradit čárku 
spojkou „a“. Upozorňujeme, že nadpisy se v právních 
předpisech neuvádí proloženě. 
 
3. § 5 odst. 2   
V souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je 
třeba za slova „v příloze č. 1“ doplnit slova „k této vyhlášce“. 
Obdobná připomínka platí i pro § 8. 
 
4. § 7   
Vzhledem k ustanovení čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády ohledně množství odstavců v jednotlivých 
ustanoveních, doporučujeme § 7 tematicky rozdělit na dva 
samostatné paragrafy a následující paragrafy přečíslovat. 
Ačkoliv čl. 44 Legislativních pravidel vlády používání 
legislativní zkratky zavedené zákonem v prováděcích 
předpisech k němu připouští, považovali bychom 
z hlediska srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu za 
vhodnější uvést při prvním použití Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský celým názvem a legislativní 
zkratku zavést samostatně i pro tuto vyhlášku. 
 
5. Skupinový nadpis § 8 až 9   
Navrhujeme za slovy „Chemické rozbory“ nahradit spojku 
„a“ čárkou. Upozorňujeme, že nadpisy se v právních 
předpisech neuvádí proloženě. 
 
6. § 9 odst. 2 písm. d)  
Navrhujeme slova „4 krát“ nahradit slovem „čtyřikrát“. 
 
7. § 11 Zrušovací ustanovení, bod 2.  
Upozorňujeme na chybné číslo vyhlášky. Jedná se 
o vyhlášku č. 475/2000 Sb., nikoli 75/2000 Sb. 
 
 

 
Akceptováno 
2) Text vyhlášky upraven podle připomínky.  
 
 
 
Akceptováno 
3) Text vyhlášky upraven podle připomínky.  
 
 
 
Akceptováno částečně 
4) Obsah § 7 nepovažuje za vhodné dělit do více 
samostatných paragrafů, a to z důvodu věcné 
provázanosti. 
 
Ohledně legislativní zkratky byl text § 7 odst. 8 
vyhlášky upraven a byla zavedena legislativní zkratka.  
 
 
 
 
 
Akceptováno 
5 - 7) Text vyhlášky upraven v souladu s připomínkami 
Ministerstva financí.  
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Ministerstvo kultury K § 11 bodu 2 
 
Navrhujeme nahradit slova „Vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 75/2000 Sb.,“ slovy „Vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 475/2000 Sb.,“. Vyhláškou č. 75/2000 Sb., 
se prováděl zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 

Akceptováno 
Text vyhlášky upraven v souladu s připomínkami 
Ministerstva kultury.  
 
 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
Vypořádáním výše 
uvedených připomínek je 
pověřen Mgr. Viktor Havlice 
(224852351, 
havlice@mpo.cz) 

1. K návrhu vyhlášky - § 5 odst. 2: V navrhovaném textu 
doporučujeme za slova „v příloze č. 1“ vložit slova 
„k této vyhlášce“. 
 

2. K návrhu vyhlášky - § 8: V navrhovaném textu 
doporučujeme za slova „v příloze č. 2“ vložit slova 
„k této vyhlášce“. 
 

3.  K návrhu vyhlášky - § 9 odst. 3: V      navrhovaném textu 
doporučujeme za slova „v příloze č. 2“ vložit slova „k této 
vyhlášce“. 

Akceptováno 
Text vyhlášky upraven v souladu s připomínkami 
Ministerstva průmyslu a obchodu.  
 

Lovochemie 
 
Ing. Monika Baji | Vedoucí 
oddělení řízení jakosti | 
Lovochemie, a.s. 
Terezínská 57, 410 02 
Lovosice, Česká republika | 
www.lovochemie.cz 
Tel: +420 416 563 106 | 
GSM: +420 736 507 306 | 
monika.baji@lovochemie.cz 
 

1. není explicitně specifikováno/doporučeno, co za materiál 
může sloužit jako vzorkovací nádoba - nějaký příklad by byl 
si myslím vhodný, ikdyby měl být negativní, 
tzn. co rozhodně použít nelze 
 
2. analýzy suspenze - velice bych ocenila, kdyby byl 
uveden nějaký bližší návod, jak manipulovat se 
suspenzemi hnojiv při přípravě před samotnou analýzou - 
protřepat, nechat sedimentovat, míchat 5 minut apod.; 
bližší upřesnění nám schází a již několikrát jsme na tento 
problém narazili 
 
3. v textu je uveden odkaz na ústav - nikde není 
specifikováno, co za ústav to je (předpokládáme, že 
ÚKZÚZ) 
 
4. v metodách 2.8. není sjednoceno názvosloví močovino - 
aldehydových kondenzátů - jednou je uvedeno aldehydové 
a podruhé aldehydické 
 

Akceptováno  
1) Důvodová zpráva doplněna o obecné ustanovení 
o nepřípustnosti použití obalů od potravin. 
 
 
Vysvětleno 
2) Vyhláška stanoví pouze obecný princip, podrobný 
popis postupu je obsažen v pracovních postupech. 
 
Zástupkyně Lovochemie akceptovala 17. 9. 2020 
v rámci jednání se zástupcem ÚKZÚZ. 
 
Akceptováno  
3) Zavedena legislativní zkratka.  
 
 
Akceptováno  
4) Názvosloví sjednoceno. 
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5. pH/vodivost - uvítali bychom bližší specifikaci, jak tyto 
veličiny měřit - v neředěném stavu, při ředění (ředící 
poměr) 
 
 
 
 
6. stanovení obsahu vody - dlouhodobě je uvedena metoda 
sušením - většina výrobců používá metodu titrace dle Karla 
Fishera - některá hnojiva sušením stanovit nelze 
 
7. nenalezli jsme žádnou informaci k analytickému 
zkoušení hnojiv s obsahem lignosulfonátů nebo humátů - 
docela bychom o nějaké bližší informace stáli 
 

Vysvětleno 
5) Vyhláška stanoví pouze obecný princip, podrobný 
popis postupu je obsažen v pracovních postupech. 
 
Zástupkyně Lovochemie akceptovala 17. 9. 2020 
v rámci jednání se zástupcem ÚKZÚZ. 
 
Akceptováno  
6) Metoda podle Karla Fishera byla doplněna 
do přílohy vyhlášky.  
 
Vysvětleno 
7) Huminové kyseliny a fulvokyseliny nejsou chemická 
individua ani stálá a definovaná směs konkrétních 
chemických látek. Jde o proměnlivou skupinu látek 
definovanou na základě určité společné vlastnosti. 
Stanovení jednotlivých látek a jejich sečtení tedy není 
možné pomocí standardních analytických metod. Pro 
stanovení huminových kyselin a fulvokyselin byl 
vytvořen standard ISO/CD 19822. Tento postup se 
však vyznačuje vysokou pracností, vysokou časovou 
náročností a extrémně nízkou efektivitou. Z tohoto 
důvodu není vhodný pro rutinní stanovení výše 
zmíněných parametrů a není tedy zařazen do vyhlášky 
273/1998 S. V rámci ústavu probíhají další práce na 
vytvoření vhodnějších metod – v případě uspokojivých 
výsledků bude tento postup zařazen do příští verze 
vyhlášky. 
 
Zástupkyně Lovochemie akceptovala 17. 9. 2020 
v rámci jednání se zástupcem ÚKZÚZ. 
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