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Změny zákona o hnojivech

Seminář Loděnice 15.6.2022
Dotační projekt 9.F.e.

Regionální agrární komora Ostravsko



Právní úprava

• Nařízení vlády č. 262/2020 Sb., stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu (poslední novela č. 277/2020 Sb., s účinností od 
1.7.2020)

• Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech (poslední novela č. 299/2021 Sb., 
s dělenou účinností)
• Vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických 

rozborech vzorků hnojiv (účinnost od 1.10.2021, nová vyhláška)
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů (poslední 
novela č. 312/2021 Sb.)

• Vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a používání hnojiv 
(poslední novela č. 392/2021 Sb. s dělenou účinností)
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

• Novela č. 299/2021 Sb. (účinnost od 1.10.2021, část má odloženou 
účinnost od 1.1.2022, popř. 16.7.2022)
• pomocné rostlinné přípravky rostlinné biostimulanty

• technologické vody = vody samostatně skladované a používané pomocné půdní 
látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování 
rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku,

• digestát = organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu,
• příkrmiště = část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde 

kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším 
soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.

• Tuhé organické hnojivo kompost, separát digestátu a statkové hnojivo, včetně 
separátu kejdy, mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců na 
místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle 
vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve 
po 3 letech.

• Pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami.
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
• Skladování hnojiv na zemědělské půdě:

• Vyhláška č. 377/2013 Sb.: úprava a přesunutí požadavků do novelizovaného zákona
• §5 - tuhé organické hnojivo kompost – max. 24 měsíců, na místech vhodných 

k jeho uložení a schválených v havarijním plánu
• §6 – tuhá statková hnojiva – max. 24 měsíců, na místech vhodných k jejich 

uložení a schválených v havarijním plánu
• Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.:

• Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat, kompost a 
separát digestátu lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který 
neohrozí životní prostředí. 

• Doba uložení statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 
měsíců, při jejich meziskladování 9 měsíců. Platí pro hnůj a separát kejdy.

• Kompost a separát digestátu lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců. 
• Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně 

nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování 
plodin na tomto zemědělském pozemku. 

• Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném 
havarijním plánu.

• Umístění po spádnici delší stranou, šířka max. 20 m, výška min. 1,7 m Netýká 
se kompostu.
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

• Novela č. 299/2021 Sb. (účinnost od 1.10.2021, část má odloženou 
účinnost od 1.1.2022, popř. 16.7.2022)
Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o
• hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a 

substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato 
povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování 
kulturních rostlin, s výjimkou slámy,

• upravených kalech a sedimentech* použitých na zemědělské půdě a
• výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých 

travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
(účinnost od 1.1.2022)

Tato evidence se vede o množství, druhu a době jejich použití podle
jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let. Na
požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit
a umožnit ověření v ní uvedených údajů.

* Sedimenty podle zákona č. 334/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky
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Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

• Novela č. 299/2021 Sb. (účinnost od 1.10.2021, část má odloženou 
účinnost od 1.1.2022, popř. 16.7.2022)
• Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle 

evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést 
evidenci podle odstavce 7 („hnojení a výnosy“) v elektronické formě a do 
konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické 
podobě ve stanoveném formátu (účinnost od 1.1.2022).

• Přestupky (doplnění):
• nepředá ústavu evidenci podle § 9 odst. 7 ve lhůtě a způsobem 

stanoveným v § 9 odst. 8, 

• neprovede záznam o použití hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného 
biostimulantu nebo substrátu, upraveného kalu nebo sedimentu ve lhůtě 
stanovené v § 9 odst. 9.
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb. (č. 392/2021 Sb.)

• § 5: Doplnění požadavku na skladovací kapacity tekutých organických 
hnojiv
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• § 6:

• § 5 a 6:

• U provozů bioplynových stanic, které jsou nově uváděny do provozu a 
svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle 
zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní 
systémy jako zakrytování nebo zastřešení. Zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

• U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a 
svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle 
zákona o ochraně ovzduší), musí být ve skladech použity nízkoemisní 
systémy jako zakrytování nebo zastřešení.
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• § 7 (odst. 3): 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 nejpozději 1 měsíc před sklizní. 

• §7 (odst. 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. od 1.7.2022

§ 7 (odst. 5): Pro určování potřeby hnojiv hnojení se vychází

a) z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, a to podle
hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny nebo údajů
o odběru živin plodinami uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce, (stejná
tabulka jako v NV č. 262/2012 Sb., pro zranitelné oblasti pro účely bilance
dusíku)
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• § 9 (odst. 1): V evidenci se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. 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.

• § 9 (odst. 2): Pokud se použijí na zemědělské půdě pomocné půdní látky, 
rostlinné biostimulanty nebo substráty, zaznamenávají se do evidence bez 
uvedení množství živin. (Týká se i technologických vod)
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.
• www.eagri.cz (7.1.2022)
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 2: platí do konce roku 2021
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 2: od 1.1.2022
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.
• Příloha č. 3:

Možnosti:
• Tabulkové hodnoty pro jednotlivá hnojiva, popř. pro směs více kategorií 

jednoho druhu zvířete
• Hodnoty podle rozboru

• Výpočet (vážený průměr) pro směsná statková a organická hnojiva (nově)

Příklad: 
a) 100 t HnS (5,6 kg N/t) a 10 t HnO (8,9 kg N/t)  110 t směsného hnoje s obsahem 5,6 kg N/t 

(HnS má podíl ve směsi větší než 80 %)
b) 50 t HnS a 30 t HnO (50 x 5,6 + 30 x 8,9)/(50+30)  80 t směsného hnoje s obsahem 6,8 kg 

N/t 

To vlastní hnojivo lze vložit do číselníku vlastních hnojiv v EPH nebo do tabulky pro výpočet 
bilance dusíku.
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 3: částečná změna obsahu živin ve některých hnojivech

Změna po novele od 1.11.2021:
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 5: 
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 6:
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Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.

• Příloha č. 7:
• Formát xml

• Struktura datového výstupu a požadavky na zdroj a formát údajů:
• identifikační údaje (údaje o subjektu – IČ, období, za které jsou data předávána)
• identifikace pěstovaných plodin a jejích výnosu (čtverec/DPB, identifikátor 

plodiny, datum výsevu, datum sklizně, výnos a identifikace hlavního a 
vedlejšího produktu…)

• Identifikace použitých hnojiv… (čtverec/DPB, datum použití, množství 
hnojiva, dávka hnojiva, měrná jednotka, obsah živin, použití před zasetím, 
použití na rozklad slámy, použití PPL, rostlinných biostimulantů…)
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Minimální požadavky pro příjemce AEKO (NAEKO), EZ (NEZ)

• NV č. 75/2015, 330/2019, 76/2015, 331/2019: 
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AEKO – limit 160
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Evidence o použití hnojiv…
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Evidence o použití hnojiv…
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Evidence o použití hnojiv…
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Evidence o použití hnojiv…
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Evidence o použití hnojiv…
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Evidence o použití hnojiv…v EPH
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Evidence pastvy v EPH
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

Možnosti evidence hnojení v Excelu:
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Předání dat

Aplikace EPH:
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Předání dat

Aplikace EPH:
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:

33



Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Evidence osevu

• Evidence hnojení

34



Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Evidence pastvy

• Evidence výnosů
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Číselníky

• Číselník zvířata
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Číselník produkty a plodiny
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Číselník hnojiva základní, popř. registrovaná
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Evidence hnojení a pastvy v Excelu

• Možnosti evidence hnojení v Excelu:
• Číselník hnojiva statková

• Číselník ostatní
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Registr hnojiv

• Registr hnojiv na portálu farmáře
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Registr hnojiv

• Registry hnojiv na portálu farmáře – nový:
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Podklady pro evidenci hnojení a pastvy na portálu

• Tisk č. 3:

• Stavy DJ (za provozovnu nebo stáj)
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Podklady pro evidenci hnojení a pastvy na portálu

• Intenzita chovu
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Sedimenty a kaly

• Sedimenty:

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§
3a)

• Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské 
půdě

• Upravené kaly:
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (§ 67 až 69)
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(§ 57 až § 64)
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Sedimenty a kaly

• Mapová vrstva v LPIS (DPB vhodné pro aplikaci kalů)
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Sedimenty a kaly

• Mapová vrstva v LPIS (DPB vhodné pro aplikaci kalů)
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Děkuji za pozornost

Lubomír Smrček
776 017 517

lub.smrcek@gmail.com
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