
 







Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech                     
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení 
požadavků na hnojiva 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech       
a chemických rozborech vzorků hnojiv 

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

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 
na zemědělské půdě 



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

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb.,                   
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze 
dne 13. října 2003 o hnojivech 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 
9. července 2008 , kterým se stanoví postupy týkající se 
uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u 
výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném 
členském státě 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování ekologických produktů 
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 



 

 



je látka 
bez účinného množství živin, která jinak příznivě 
ovlivňuje vývoj kulturních rostlin nebo kvalitu 
rostlinných produktů, s výjimkou přípravků na 
ochranu rostlin 

   látka bez účinného 
množství živin, která půdu biologicky, chemicky 
nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo 
zvyšuje účinnost hnojiv, s výjimkou přípravků na 
ochranu rostlin
 





(1) O registraci hnojiva rozhoduje ústav na základě žádosti výrobce3a), dovozce3a) nebo 
dodavatele, který je oprávněn k podnikání podle zvláštního právního předpisu5) a má 
trvalý pobyt, jde-li o osobu fyzickou, nebo sídlo, jde-li o osobu právnickou, na území 
České republiky (dále jen „žadatel“). Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů a trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky se nevyžaduje u osoby, 
která má pobyt nebo sídlo anebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie, 
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci, pokud je oprávněna k podnikání v souladu s předpisy tohoto státu. 
(2) Žádost o registraci hnojiva obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu 
a) je-li žadatelem dovozce nebo dodavatel, jméno a sídlo výrobce, případně 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo, případně právní formu podnikání a identifikační číslo výrobce, bylo-li 
přiděleno, jde-li o právnickou osobu, 
b) název hnojiva a jeho druh, 
c) návrh etikety nebo příbalového letáku, kterým bude hnojivo v souladu s § 7 opatřeno, 
d) popis výrobního postupu včetně výčtu surovin použitých k výrobě hnojiva a 
e) potvrzení, že se nejedná o výbušninu podle zvláštního právního předpisu4), jde-li o 
hnojivo obsahující dusičnan amonný. 

podle § 4 zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech 
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Výrobce, který hodlá uvést do oběhu hnojivo nebo 

pomocnou látku, které odpovídají předpisům, které jsou pro 

výrobu těchto hnojiv nebo pomocných látek nebo jejich 

uvedení na trh v některém ze států Evropské unie, EHP, 

Švýcarské konfederaci nebo Turecku závazné, nebo 

výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe 

používaným v některém z těchto států, pro které existuje 

dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v 
případě potřeby možné provést dodatečná šetření. 

 



Žiadosť 
Ovčej hnoj 
granulovaný 

Rozhodnutie 

Ovčej hnoj 
granulovaný 

Souhlas 

Ovčí hnůj 
granulovaný 





























Není dovoleno uvádět údaje označující hnojivo výrazy jako 
"ekologické" nebo "biologické", a to ani použitím zkratek "eko" 
nebo "bio". 



Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
o ekologické produkci a označování ekologických produktů, 
pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování ekologických produktů 
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 

 





Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle 
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES)                          
č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů. 







HNOJIVA 
ES 



HNOJIVO ES = Hnojivo, které patří k některému z typů hnojiv 
uvedených v příloze I a splňuje podmínky stanovené v tomto 
nařízení 

Členské státy nesmějí z důvodu složení, identifikace, označování 
nebo balení a z důvodu jiných ustanovení tohoto nařízení 
zakázat, omezit nebo bránit uvádění hnojiv označených jako 
„hnojivo ES“, které vyhovují požadavkům tohoto nařízení, na trh. 

HNOJIVO ES = pouze minerální hnojiva  







Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu 
 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby



Zemědělský podnikatel, který skladuje hnojiva, je povinen: 

a) hnojiva skladovat odděleně 
 

b) označit čitelným způsobem 
 

c) zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami 
 

d) evidovat, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu,  
     výdeji a skladovaném množství hnojiv  
 
 



 

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

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

b) způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

b) způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

b) způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku* 
 

c) jejich použití může vést k poškození fyzikálních, chemických 
    nebo biologických vlastností zemědělské půdy 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

a) jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku 
 

b) způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku* 
 

c) jejich použití může vést k poškození fyzikálních, chemických 
    nebo biologických vlastností zemědělské půdy 
 

 



Hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské 
půdě a lesních pozemcích, pokud: 

d)  půda, na kterou mají být použity, je: 
 1. zaplavená 
 

 2. přesycená vodou 
 

 3. pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm 
 

 4. promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den  
 nerozmrzá 
 



Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly 
musí být používány tak, 

aby nemohlo dojít ke znečištění vod.  



Zá
vě

r 

- jedno hnojivo = více než jedna možnost uvádění 
  hnojiv do oběhu 
 

 LAV, SA, LV - ES hnojivo, ohlášení, registrace 
 

 Kompost - pouze registrace 
 
 Vermikompost - ohlášení, registrace 
  



Zá
vě

r 

 ES hnojivo   ≤   Ohlášení   ≤   Registrace 

žádný z těchto režimů není nadřazenější než druhý 
 
Každý režim uvádění na trh je vhodný pro jinou situaci 
 

 ES hnojivo – rychlý vývoz či dovoz hnojiva 
 

 Ohlášení – rychlé uvedení typového hnojiva v ČR 
 

 Registrace – netypová hnojiva 
  
  



Zá
vě

r 

- vyhledávání v elektronickém registru hnojiv 
 

 - hledání vhodného hnojiva pro Vás 

 - kontrola údajů koupeného hnojiva 

 - možnost vyhledání hnojiva vhodného pro EZ 



email: jakub.kovarik@ukzuz.cz 




