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156
Â K ON
ZA
ze dne 12. cÏervna 1998
o hnojivech, pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtkaÂch, pomocnyÂch rostlinnyÂch prÏõÂpravcõÂch
a substraÂtech a o agrochemickeÂm zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd
(zaÂkon o hnojivech)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon stanovõÂ podmõÂnky pro uvaÂdeÏnõÂ
do obeÏhu a pro pouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch hnojiv,
pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtek, pomocnyÂch rostlinnyÂch
prÏõÂpravkuÊ a substraÂtuÊ, pro agrochemickeÂ zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd, zjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch
pozemkuÊ, jakozÏ i puÊsobnost orgaÂnuÊ odborneÂho dozoru nad dodrzÏovaÂnõÂm povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem vcÏetneÏ opraÂvneÏnõÂ uklaÂdat sankce.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na
a) hnojiva, pomocneÂ puÊdnõÂ laÂtky, pomocneÂ rostlinneÂ
prÏõÂpravky a substraÂty, ktereÂ jsou urcÏeny vyÂhradneÏ
pro vyÂvoz a jsou takto zrÏetelneÏ oznacÏeny,
b) hnojiva, pomocneÂ puÊdnõÂ laÂtky, pomocneÂ rostlinneÂ
prÏõÂpravky a substraÂty poskytovaneÂ v mnozÏstvõÂ nezbytneÂm pro uÂcÏely vyÂzkumu, vyÂvoje a pokusnictvõÂ,
c) hnojiva urcÏenaÂ k pouzÏitõÂ jako suroviny k dalsÏõÂmu
zpracovaÂnõÂ,
d) smeÏsi hnojiv.
(3) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏijõÂ na statkovaÂ hnojiva jen tehdy, je-li to v nich vyÂslovneÏ uvedeno a v rozsahu jimi stanoveneÂm.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) hnojivem laÂtka obsahujõÂcõÂ zÏiviny pro vyÂzÏivu kulturnõÂch rostlin a lesnõÂch drÏevin, pro udrzÏenõÂ nebo
zlepsÏenõÂ puÊdnõÂ uÂrodnosti a pro prÏõÂzniveÂ ovlivneÏnõÂ
vyÂnosu cÏi kvality produkce,
b) statkovyÂm hnojivem hnuÊj, hnojuÊvka, mocÏuÊvka,
kejda, slaÂma, jakozÏ i jineÂ zbytky rostlinneÂho puÊvodu vznikajõÂcõÂ v zemeÏdeÏlskeÂ prvovyÂrobeÏ, nejsou-li daÂle upravovaÂny,
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c) pomocnou puÊdnõÂ laÂtkou laÂtka bez uÂcÏinneÂho
mnozÏstvõÂ zÏivin, kteraÂ puÊdu biologicky, chemicky
nebo fyzikaÂlneÏ ovlivnÏuje, zlepsÏuje jejõÂ stav nebo
zvysÏuje uÂcÏinnost hnojiv,
d) pomocnyÂm rostlinnyÂm prÏõÂpravkem laÂtka bez
uÂcÏinneÂho mnozÏstvõÂ zÏivin, kteraÂ jinak prÏõÂzniveÏ
ovlivnÏuje vyÂvoj kulturnõÂch rostlin nebo kvalitu
rostlinnyÂch produktuÊ,
e) substraÂtem laÂtka slouzÏõÂcõÂ k zakorÏenÏovaÂnõÂ a peÏstovaÂnõÂ rostlin; substraÂtem je zejmeÂna rasÏelina, zemina nebo jejich smeÏsi,
f) uvaÂdeÏnõÂm do obeÏhu nabõÂzenõÂ k prodeji a prodej
hnojiv, pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtek, pomocnyÂch
rostlinnyÂch prÏõÂpravkuÊ a substraÂtuÊ a jejich skladovaÂnõÂ za uÂcÏelem prodeje,
g) puÊdnõÂ uÂrodnostõÂ schopnost puÊdy umozÏnÏovat rostlinaÂm ruÊst, vyÂvoj a dosazÏenõÂ zÏaÂdoucõÂho vyÂnosu,
kvality a nezaÂvadnosti produkce,
h) rizikovyÂm prvkem nebo rizikovou laÂtkou prvek
nebo laÂtka, jezÏ mohou neprÏõÂzniveÏ ovlivnit vlastnosti puÊdy nebo kvalitu produkce nebo potravnõÂ
rÏeteÏzec,
i) typem hnojiva hnojivo se stanovenyÂm obsahem
zÏivin a se shodnou formou a rozpustnostõÂ zÏivin,
j) smeÏsõÂ hnojiv vyÂrobek vzniklyÂ mechanickyÂm smõÂsenõÂm jizÏ registrovanyÂch hnojiv.
§3
UvaÂdeÏnõÂ hnojiv do obeÏhu
(1) Do obeÏhu smeÏjõÂ vyÂrobci,1) dovozci,1) , 2) a dodavateleÂ1) uvaÂdeÏt pouze hnojiva, kteraÂ
a) jsou registrovaÂna podle tohoto zaÂkona,
b) neohrozÏujõÂ uÂrodnost puÊdy ani zdravõÂ lidõÂ nebo
zvõÂrÏat,
c) neposÏkozujõÂ zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ [odstavec 2
põÂsm. c)],
d) splnÏujõÂ pozÏadavky na jejich oznacÏovaÂnõÂ, balenõÂ
a skladovaÂnõÂ, stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
e) nejsou znehodnocena.

) § 2 odst. 1 põÂsm. c) azÏ e) zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 107 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
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(2) Do obeÏhu je neprÏõÂpustneÂ uveÂst hnojivo nebo
statkoveÂ hnojivo
a) neoznacÏeneÂ,
b) oznacÏeneÂ nepravdivyÂmi nebo klamavyÂmi uÂdaji,3)
c) u neÏhozÏ obsah rizikovyÂch prvkuÊ nebo rizikovyÂch
laÂtek je vysÏsÏõÂ, nezÏ stanovõÂ vyhlaÂsÏka.
Na statkoveÂ hnojivo se ustanovenõÂ põÂsmene a) nevztahuje, pokud je dodaÂvaÂno vyÂrobcem prÏõÂmo spotrÏebiteli
a tento na oznacÏenõÂ netrvaÂ.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ pro pomocneÂ
puÊdnõÂ laÂtky, pomocneÂ rostlinneÂ prÏõÂpravky a substraÂty
(daÂle jen ¹pomocneÂ laÂtkyª) obdobneÏ.
(4) Od hodnot chemickyÂch a fyzikaÂlnõÂch vlastnostõÂ hnojiva uvedenyÂch v rozhodnutõÂ o registraci hnojiva [§ 5 odst. 1 põÂsm. c)] a v oznacÏenõÂ obsahu zÏivin,
jejich formy a rozpustnosti [§ 7 odst. 1 põÂsm. c)] jsou
prÏõÂpustneÂ odchylky v rozsahu stanoveneÂm vyhlaÂsÏkou.
Pro hodnoty uÂdajuÊ uvedeneÂ jako maximaÂlnõÂ, minimaÂlnõÂ
nebo jako rozmezõÂ hodnot nejsou odchylky povoleny.
Rozsah odchylek je stanoven tak, aby zohlednil neovlivnitelneÂ chyby vznikajõÂcõÂ prÏi vyÂrobeÏ hnojiva, prÏi
odbeÏru nebo chemickeÂm rozboru kontrolnõÂho vzorku.
(5) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª) stanovõÂ vyhlaÂsÏkou rizikoveÂ prvky a rizikoveÂ
laÂtky, jejich limitnõÂ hodnoty pro jednotliveÂ skupiny
hnojiv, statkovaÂ hnojiva a pomocneÂ laÂtky, jakozÏ i prÏõÂpustneÂ odchylky.
§4
Registrace hnojiv
Â strÏednõÂ kon(1) O registraci hnojiva rozhoduje U
trolnõÂ a zkusÏebnõÂ uÂstav zemeÏdeÏlskyÂ (daÂle jen ¹uÂstavª)
na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti vyÂrobce1) nebo dovozce,1) ,2) kterÏõÂ
jsou opraÂvneÏni k podnikaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ4)
a majõÂ bydlisÏteÏ, jde-li o osobu fyzickou, nebo sõÂdlo,
jde-li o osobu praÂvnickou, na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
(daÂle jen ¹zÏadatelª).
(2) ZÏaÂdost o registraci hnojiva obsahuje
a) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ (daÂle jen ¹jmeÂnoª) a bydlisÏteÏ zÏadatele, prÏõÂpadneÏ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo, prÏõÂpadneÏ
praÂvnõÂ formu podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li
o praÂvnickou osobu,
b) uÂdaje o vyÂrobci v rozsahu põÂsmene a), je-li zÏadatelem dovozce,
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c) obchodnõÂ naÂzev hnojiva, jeho druh, poprÏõÂpadeÏ
i typ,
d) obsah jednotlivyÂch soucÏaÂstõÂ hnojiva, vcÏetneÏ obsahu rizikovyÂch prvkuÊ a rizikovyÂch laÂtek; u zÏivin
teÂzÏ jejich formu a rozpustnost,
e) zrnitost a jemnost mletõÂ hnojiva,
f) hmotnost hnojiva, poprÏõÂpadeÏ objem,
g) rozsah a zpuÊsob pouzÏitõÂ hnojiva a podmõÂnky jeho
skladovaÂnõÂ,
h) popis vyÂrobnõÂho postupu vcÏetneÏ vyÂcÏtu surovin
pouzÏityÂch k vyÂrobeÏ hnojiva,
i) potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂ poveÏrÏeneÂ osoby o tom, zÏe se
nejednaÂ o vyÂbusÏninu podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,5)
jde-li o hnojivo obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ.
(3) PrÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti musõÂ zÏadatel uhradit
spraÂvnõÂ poplatek podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.6) ZÏadatel
je povinen poskytnout uÂstavu potrÏebneÂ vzorky hnojiva
cÏi umozÏnit jejich odbeÏr a poskytnout dalsÏõÂ podklady
a informace nezbytneÂ pro registracÏnõÂ rÏõÂzenõÂ.
(4) SplnÏuje-li hnojivo pozÏadavky stanoveneÂ tõÂmto
zaÂkonem a odpovõÂdaÂ-li typu uvedeneÂmu ve vyhlaÂsÏce,
uÂstav vydaÂ rozhodnutõÂ o registraci nejpozdeÏji do
60 dnuÊ ode dne, kdy mu byla zÏaÂdost dorucÏena.
(5) NeodpovõÂdaÂ-li hnojivo typu uvedeneÂmu ve
vyhlaÂsÏce, provede uÂstav prÏezkousÏenõÂ jeho vlastnostõÂ
biologickyÂmi zkousÏkami a testy (daÂle jen ¹prÏezkousÏenõÂª); o nezbytnosti prÏezkousÏenõÂ hnojiva uÂstav zÏadatele uveÏdomõÂ.7)
(6) UÂstav rozhodne o zÏaÂdosti nejpozdeÏji
a) do 6 meÏsõÂcuÊ, pokud registracÏnõÂ rÏõÂzenõÂ nevyzÏaduje
provedenõÂ biologickyÂch zkousÏek,
b) do 12 meÏsõÂcuÊ, pokud je nezbytneÂ provedenõÂ biologickyÂch zkousÏek ve sklenõÂku nebo v hale,
c) do 36 meÏsõÂcuÊ, pokud je nezbytneÂ provedenõÂ biologickyÂch zkousÏek na poli,
ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti.
(7) UÂstav muÊzÏe uznat vyÂsledek prÏezkousÏenõÂ provedeneÂho jinyÂmi odbornyÂmi pracovisÏti, vcÏetneÏ teÏch,
kteraÂ majõÂ sõÂdlo mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a od
vlastnõÂho prÏezkousÏenõÂ upustit.
(8) NaÂklady za odborneÂ uÂkony spojeneÂ s registracÏnõÂm rÏõÂzenõÂm hradõÂ zÏadatel.
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 8 platõÂ pro pomocneÂ

46 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8 zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb.
2 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
21 zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

) ZaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 49 odst. 2 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
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laÂtky obdobneÏ s tõÂm, zÏe vzÏdy se provaÂdõÂ prÏezkousÏenõÂ
jejich vlastnostõÂ.
(10) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou typy hnojiv,
zaÂvazneÂ postupy pro odbeÏr vzorkuÊ hnojiv, pomocnyÂch
laÂtek a statkovyÂch hnojiv a pro provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch
rozboruÊ, biologickyÂch zkousÏek a testuÊ.
§5
RozhodnutõÂ o registraci
(1) UÂstav vydaÂ rozhodnutõÂ o registraci hnojiva,
jsou-li splneÏny pozÏadavky tohoto zaÂkona. Nejsou-li
tyto pozÏadavky splneÏny, a to ani ve lhuÊteÏ uvedeneÂ ve
vyÂzveÏ k doplneÏnõÂ zÏaÂdosti, uÂstav zÏaÂdost o registraci zamõÂtne. RozhodnutõÂ o registraci obsahuje
a) naÂzev hnojiva,
b) cÏõÂslo rozhodnutõÂ o jeho registraci,
c) hodnoty chemickyÂch a fyzikaÂlnõÂch vlastnostõÂ hnojiva,
d) rozsah a zpuÊsob pouzÏitõÂ hnojiv vcÏetneÏ omezenõÂ
pouzÏitõÂ hnojiva pro smeÏsi hnojiv,
e) omezenõÂ prÏi uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu a prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ,
zpuÊsob balenõÂ a varovnaÂ oznacÏenõÂ, jsou-li nezbytnaÂ pro zajisÏteÏnõÂ ochrany lidõÂ, zvõÂrÏat a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
f) dobu platnosti rozhodnutõÂ.
(2) RozhodnutõÂ o registraci hnojiva platõÂ 5 let ode
dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci, nenõÂ-li v rozhodnutõÂ stanovena
doba kratsÏõÂ; stanovenõÂ takoveÂ kratsÏõÂ doby v rozhodnutõÂ
o registraci musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(3) Osoba, jõÂzÏ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o registraci
hnojiva, muÊzÏe pozÏaÂdat uÂstav o prodlouzÏenõÂ platnosti
rozhodnutõÂ. ZÏaÂdost musõÂ byÂt dorucÏena uÂstavu nejpozdeÏji 6 meÏsõÂcuÊ prÏede dnem, kdy maÂ platnost rozhodnutõÂ
skoncÏit. Platnost rozhodnutõÂ o registraci hnojiva lze
prodlouzÏit nejvyÂsÏe o 5 let, a to i opakovaneÏ. Pro rÏõÂzenõÂ
o prodlouzÏenõÂ platnosti rozhodnutõÂ o registraci platõÂ § 4
a ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 obdobneÏ.
(4) UÂstav zrusÏõÂ rozhodnutõÂm registraci hnojiva
a) na põÂsemnou zÏaÂdost vyÂrobce1) nebo dovozce,1) ,2)
b) zjistõÂ-li prÏi vyÂkonu odborneÂho dozoru porusÏenõÂ
povinnostõÂ stanovenyÂch v § 3.
(5) JestlizÏe uplynula doba platnosti rozhodnutõÂ
o registraci nebo dosÏlo ke zrusÏenõÂ registrace na põÂsemnou zÏaÂdost podle odstavce 4 põÂsm. a), muÊzÏe byÂt hnojivo uvaÂdeÏno do obeÏhu pouze po dobu jeho pouzÏitelnosti. Dobu pouzÏitelnosti muÊzÏe uÂstav na zÏaÂdost vyÂrobce,1) dovozce1) ,2) nebo dodavatele1) prodlouzÏit.
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(6) JestlizÏe rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ registrace hnojiva bylo vydaÂno podle odstavce 4 põÂsm. b), nesmõÂ byÂt
takoveÂ hnojivo ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
uvaÂdeÏno do obeÏhu. V rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ registrace
se zaÂrovenÏ stanovõÂ, zda hnojivo musõÂ byÂt znesÏkodneÏno
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ8) nebo stazÏeno z obeÏhu osobou, jõÂzÏ bylo rozhodnutõÂ o registraci vydaÂno.
(7) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 6 platõÂ pro pomocneÂ
laÂtky obdobneÏ.

§6
Registr hnojiv a zverÏejneÏnõÂ registrace
(1) RegistrovanaÂ hnojiva se zapisujõÂ do registru
hnojiv (daÂle jen ¹registrª), kteryÂ vede uÂstav.
(2) Do registru se zapisujõÂ uÂdaje tyÂkajõÂcõÂ se hnojiva podle § 4 odst. 2 s vyÂjimkou uÂdajuÊ o vyÂrobnõÂm
postupu a pouzÏityÂch surovinaÂch podle § 4 odst. 2
põÂsm. h).
(3) Seznam registrovanyÂch hnojiv s uvedenõÂm
uÂdajuÊ podle § 4 odst. 2 põÂsm. a) azÏ c) u kazÏdeÂho hnojiva zverÏejnÏuje ministerstvo, a to vzÏdy k 1. lednu kalendaÂrÏnõÂho roku ve VeÏstnõÂku Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ pro pomocneÂ
laÂtky obdobneÏ.

§7
OznacÏovaÂnõÂ a balenõÂ hnojiv a pomocnyÂch laÂtek
(1) Osoba, kteraÂ uvaÂdõÂ hnojivo do obeÏhu, je povinna v jeho oznacÏenõÂ uveÂst
a) uÂdaj o vyÂrobci1) vcÏetneÏ zahranicÏnõÂho vyÂrobce
a o dodavateli,1) a to uvedenõÂm jmeÂna, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂho jmeÂna a mõÂsta podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodnõÂho jmeÂna a sõÂdla,
jde-li o praÂvnickou osobu,
b) naÂzev hnojiva a cÏõÂslo rozhodnutõÂ o jeho registraci;
odpovõÂdaÂ-li hnojivo typu uvedeneÂmu v provaÂdeÏcõÂm prÏedpise, teÂzÏ typ hnojiva,
c) uÂdaje uvedeneÂ v § 4 odst. 2 põÂsm. d),
d) zrnitostnõÂ slozÏenõÂ, staÂlost kapalin, mrazuvzdornost a specifickeÂ pozÏadavky pro skladovaÂnõÂ a aplikaci,
e) varovnaÂ oznacÏenõÂ a informace pro manipulaci a pokyny k ochraneÏ zdravõÂ a bezpecÏnosti lidõÂ a k ochra-
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neÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a dalsÏõÂ uÂdaje podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,9)
f) rozsah a zpuÊsob pouzÏitõÂ, poprÏõÂpadeÏ naÂvod k pouzÏitõÂ,
g) hmotnost nebo objem obaloveÂ jednotky cÏi dodaÂvky,
h) dobu pouzÏitelnosti, datum vyÂroby a cÏõÂslo vyÂrobnõÂ
sÏarzÏe.
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b) zajistit, aby nedosÏlo ke smõÂsenõÂ hnojiva s jinyÂmi
laÂtkami,
c) pruÊbeÏzÏneÏ veÂst dokladovou evidenci o prÏõÂjmu, vyÂdeji a mnozÏstvõÂ skladovanyÂch hnojiv.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro pomocneÂ
laÂtky obdobneÏ.

(2) NenõÂ dovoleno uvaÂdeÏt uÂdaje oznacÏujõÂcõÂ hnojivo vyÂrazy jako ¹ekologickeÂª nebo ¹biologickeÂª, a to
ani pouzÏitõÂm zkratek ¹ekoª nebo ¹bioª.

(3) StatkovaÂ hnojiva musõÂ byÂt skladovaÂna tak, aby
nemohlo dojõÂt ke znecÏisÏteÏnõÂ vody. Do statkovyÂch hnojiv nesmeÏjõÂ byÂt vnaÂsÏeny rizikoveÂ prvky nebo rizikoveÂ
laÂtky, ktereÂ by mohly narusÏit vyÂvoj kulturnõÂch rostlin
nebo ohrozit potravnõÂ rÏeteÏzec.

(3) OznacÏenõÂ hnojiva musõÂ byÂt v cÏeskeÂm jazyce
a musõÂ byÂt trvale cÏitelneÂ.

(4) Ministerstvo stanovõÂ podrobnosti o skladovaÂnõÂ
hnojiv a statkovyÂch hnojiv vyhlaÂsÏkou.

(4) U volneÏ lozÏenyÂch hnojiv musõÂ byÂt stanoveneÂ
oznacÏenõÂ uvedeno v dokladech k nim se vztahujõÂcõÂch.

§9
PouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch hnojiv
a pomocnyÂch laÂtek

(5) Hnojiva mimo volneÏ lozÏenyÂch se musõÂ balit do
obaluÊ umozÏnÏujõÂcõÂch jejich manipulaci a spolehliveÂ
a bezpecÏneÂ skladovaÂnõÂ. Obaly musõÂ umozÏnÏovat dalsÏõÂ
vyuzÏitõÂ nebo znesÏkodneÏnõÂ.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 platõÂ pro pomocneÂ
laÂtky obdobneÏ. Na statkovaÂ hnojiva se s vyÂjimkou odstavce 1 põÂsm. b) a h) tato ustanovenõÂ vztahujõÂ jen
tehdy, pokud jsou jejich vyÂrobcem dodaÂvaÂna jineÂmu
nezÏ spotrÏebiteli.
(7) Pro prÏepravu hnojiv a pomocnyÂch laÂtek platõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.10)
(8) Ministerstvo stanovõÂ podrobnosti o oznacÏovaÂnõÂ a balenõÂ hnojiv a pomocnyÂch laÂtek vyhlaÂsÏkou.

(1) PodnikateleÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ jsou povinni pouzÏõÂvat hnojiva vcÏetneÏ statkovyÂch hnojiv a pomocneÂ laÂtky
zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem.
(2) Hnojiva a statkovaÂ hnojiva nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂna na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ
a) je-li to zakaÂzaÂno zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy12) nebo rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podle nich vydaneÂho,
b) na puÊdeÏ prÏesyceneÂ vodou, pokryteÂ vrstvou sneÏhu
vysÏsÏõÂ nezÏ 5 cm nebo promrzleÂ do hloubky võÂce nezÏ
8 cm,
c) zpuÊsobem ohrozÏujõÂcõÂm okolõÂ hnojeneÂho pozemku.

§8
SkladovaÂnõÂ

(3) LesnõÂ pozemky nelze hnojit, je-li to zakaÂzaÂno
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.12)

(1) FyzickeÂ osoby, ktereÂ provozujõÂ zemeÏdeÏlskou
nebo lesnõÂ vyÂrobu a jsou zapsaÂny do evidence podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,11) nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ
provozujõÂ zemeÏdeÏlskou nebo lesnõÂ vyÂrobu podnikatelsky4) (daÂle jen ¹podnikatel v zemeÏdeÏlstvõÂª), vyÂrobci,1)
dovozci1), 2) nebo dodavateleÂ,1) a kterÏõÂ skladujõÂ hnojiva,
jsou povinni
a) hnojiva uskladnit oddeÏleneÏ a oznacÏit je trvale cÏitelnyÂm zpuÊsobem,

(4) PodnikateleÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a vlastnõÂci lesnõÂch
pozemkuÊ jsou povinni soustavneÏ a rÏaÂdneÏ veÂst evidenci
o hnojivech vcÏetneÏ statkovyÂch hnojiv a o pomocnyÂch
laÂtkaÂch pouzÏityÂch na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ a lesnõÂch pozemcõÂch.

9

(5) Evidence podle odstavce 4 se vede o mnozÏstvõÂ,
druhu a dobeÏ pouzÏitõÂ hnojiv podle jednotlivyÂch pozemkuÊ, kultur a let a uchovaÂvaÂ se nejmeÂneÏ 7 let. Na
pozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnu odborneÂho dozoru jsou podnikateleÂ

) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 9 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 192/1988 Sb., o jedech a neÏkteryÂch jinyÂch
laÂtkaÂch sÏkodlivyÂch zdravõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
10
) NaprÏ. vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb.,
o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 64/1987 Sb., o EvropskeÂ dohodeÏ o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ
prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR).
11
) § 12a azÏ 12e zaÂkona cÏ. 105/1990 Sb., o soukromeÂm podnikaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 219/1991 Sb.
12
) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., o vodaÂch (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 16 odst. 2 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 114/
/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., vyhlaÂsÏka cÏ. 26/1972 Sb.,
o ochraneÏ a rozvoji prÏõÂrodnõÂch leÂcÏebnyÂch laÂznõÂ a prÏõÂrodnõÂch leÂcÏivyÂch zdrojuÊ.
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v zemeÏdeÏlstvõÂ a vlastnõÂci lesnõÂch pozemkuÊ povinni evidenci prÏedlozÏit a umozÏnit oveÏrÏenõÂ v nõÂ uvedenyÂch
uÂdajuÊ.

(5) VlastnõÂk zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy i podnikatel v zemeÏdeÏlstvõÂ je povinen strpeÏt uÂkony souvisejõÂcõÂ s provaÂdeÏnõÂm agrochemickeÂho zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd.

(6) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou zpuÊsob pouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch hnojiv a pomocnyÂch laÂtek na
zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ a lesnõÂch pozemcõÂch a zpuÊsob vedenõÂ
evidence o jejich pouzÏitõÂ.

(6) PoveÏrÏenaÂ osoba zajistõÂ odbornyÂ odbeÏr puÊdnõÂch vzorkuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm vyhlaÂsÏkou, provede chemickyÂ rozbor puÊdnõÂch vzorkuÊ a prÏedaÂ vyÂsledky teÏchto rozboruÊ uÂstavu v usporÏaÂdaÂnõÂ a termõÂnu
stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem.

§ 10
AgrochemickeÂ zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd
(1) AgrochemickeÂ zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd je
pravidelneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ vybranyÂch parametruÊ puÊdnõÂ
uÂrodnosti v duÊsledku pouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch
hnojiv a pomocnyÂch laÂtek s cõÂlem usmeÏrnÏovat jejich
pouzÏõÂvaÂnõÂ; provaÂdõÂ se v sÏestiletyÂch intervalech a zahrnuje odbeÏr vzorkuÊ puÊd, jejich chemickyÂ rozbor a vyhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ teÏchto rozboruÊ. Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou z duÊvodu ochrany vstupu nezÏaÂdoucõÂch
laÂtek do potravnõÂho rÏeteÏzce rizikoveÂ prvky a rizikoveÂ
laÂtky, sledovaneÂ uÂstavem prÏi agrochemickeÂm zkousÏenõÂ
zemeÏdeÏlskyÂch puÊd, rozsah a zpuÊsob jejich sledovaÂnõÂ.
(2) OdbeÏr vzorkuÊ puÊd a jejich chemickeÂ rozbory
provaÂdõÂ osoba poveÏrÏenaÂ uÂstavem. ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ poveÏrÏenõÂ obsahuje
a) jmeÂno osoby, kteraÂ maÂ byÂt poveÏrÏena, mõÂsto vyÂkonu cÏinnosti a bydlisÏteÏ, jde-li o osobu fyzickou,
nebo obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo, jde-li o osobu praÂvnickou,
b) uÂdaje o technickeÂm vybavenõÂ,
c) uÂdaje o vzdeÏlaÂnõÂ odbornyÂch pracovnõÂkuÊ,
d) rozsah cÏinnosti, o jejõÂzÏ povolenõÂ se zÏaÂdaÂ.
(3) UÂstav vydaÂ poveÏrÏenõÂ podle odstavce 2, jestlizÏe
a) technickeÂ vybavenõÂ odpovõÂdaÂ prÏedpoklaÂdaneÂmu
druhu a rozsahu cÏinnosti, o nizÏ se zÏaÂdaÂ,
b) laboratornõÂ zkousÏky budou provaÂdeÏt osoby nejmeÂneÏ s uÂplnyÂm strÏednõÂm odbornyÂm vzdeÏlaÂnõÂm
zemeÏdeÏlskeÂho, chemickeÂho nebo biologickeÂho zameÏrÏenõÂ,
c) vyÂsledky oveÏrÏovacõÂch laboratornõÂch zkousÏek zajisÏt'ovanyÂch uÂstavem byly shledaÂny v rozmezõÂ tolerancõÂ stanovenyÂch technickyÂmi normami.
(4) PoveÏrÏenõÂ se vydaÂvaÂ na dobu jednoho roku; na
jeho vydaÂnõÂ se nevztahujõÂ obecneÂ prÏedpisy o spraÂvnõÂm
Â stav muÊzÏe poveÏrÏenõÂ odejmout, jestlizÏe se
rÏõÂzenõÂ.13) U
zmeÏnily podmõÂnky, za nichzÏ bylo udeÏleno, a daÂle porusÏõÂ-li poveÏrÏenaÂ osoba ustanovenõÂ tohoto zaÂkona nebo
provaÂdeÏcõÂho prÏedpisu nebo podmõÂnky, za nichzÏ poveÏrÏenõÂ bylo udeÏleno.

13

(7) VyhodnocenõÂ agrochemickeÂho zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd provaÂdõÂ uÂstav a jeho vyÂsledky prÏedaÂvaÂ
ministerstvu a Ministerstvu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. Na zÏaÂdost vlastnõÂka zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy nebo podnikatele v zemeÏdeÏlstvõÂ hospodarÏõÂcõÂho na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ prÏedaÂvaÂ
uÂstav vyÂsledky tyÂkajõÂcõÂ se jõÂm obhospodarÏovaneÂ puÊdy
teÂzÏ tomuto vlastnõÂku zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy nebo podnikateli v zemeÏdeÏlstvõÂ; prÏedaÂnõÂ vyÂsledkuÊ podleÂhaÂ spraÂvnõÂmu poplatku podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.6)
(8) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou postupy pro
odbeÏr vzorkuÊ a pro provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch rozboruÊ
zemeÏdeÏlskyÂch puÊd.
§ 11
ZjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ
(1) ZjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ14) provaÂdeÏneÂ za uÂcÏelem prÏõÂpravy naÂvrhuÊ na
ozdravnaÂ opatrÏenõÂ a uÂpravu vodnõÂho rezÏimu v lesõÂch
zahrnuje odbeÏr vzorkuÊ, jejich chemickeÂ rozbory a vyhodnocovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ teÏchto rozboruÊ.
(2) UÂzemnõÂ rozsah zjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ
lesnõÂch pozemkuÊ vcÏetneÏ hustoty odbeÏrovyÂch ploch stanovõÂ ministerstvo v oblastech
a) kde byly na lesnõÂch porostech zjisÏteÏny prÏõÂznaky
poruch ruÊstu, vyÂvoje nebo zdravotnõÂho stavu lesuÊ,
b) zatõÂzÏenyÂch znecÏisÏteÏnyÂm ovzdusÏõÂm,
c) s porosty urcÏenyÂmi pro produkci semene.
(3) VlastnõÂk lesnõÂch pozemkuÊ, jejich naÂjemce
nebo podnaÂjemce je povinen strpeÏt uÂkony souvisejõÂcõÂ
se zjisÏt'ovaÂnõÂm puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ.
(4) OdbeÏrem vzorkuÊ pro uÂcÏely zjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch
vlastnostõÂ poveÏrÏõÂ ministerstvo praÂvnickou nebo fyzickou osobu. ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ poveÏrÏenõÂ obsahuje uÂdaje
uvedeneÂ v § 10 odst. 2 põÂsm. a) azÏ d). ChemickeÂ rozbory vzorkuÊ a vyhodnocovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ teÏchto chemickyÂch rozboruÊ provaÂdõÂ uÂstav.
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou postupy pro
odbeÏr vzorkuÊ a pro provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch rozboruÊ
ke zjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ.

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb.
) § 3 odst. 1 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., o lesõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (lesnõÂ zaÂkon).

14
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§ 12

§ 14

OdbornyÂ dozor

Pokuty

(1) OdbornyÂ dozor prÏi prÏezkousÏenõÂ hnojiv, prÏi
jejich uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu a prÏi jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ vykonaÂvaÂ uÂstav. VyÂkon odborneÂho dozoru se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm
prÏedpisem,15) pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.

(1) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ ulozÏõÂ uÂstav vlastnõÂku zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy nebo podnikateli v zemeÏdeÏlstvõÂ,
kteryÂ nestrpõÂ odbeÏry puÊdnõÂch vzorkuÊ pro agrochemickeÂ zkousÏenõÂ puÊd podle § 10 odst. 5, a teÂzÏ vlastnõÂku
lesnõÂch pozemkuÊ, jejich naÂjemci nebo podnaÂjemci,
kteryÂ nestrpõÂ uÂkony souvisejõÂcõÂ se zjisÏt'ovaÂnõÂm puÊdnõÂch
vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ podle § 11 odst. 3.

(2) UÂstav dozõÂraÂ, zda podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto
zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂmi prÏedpisy dodrzÏujõÂ
a) vyÂrobci,1) dovozci1), 2) a dodavateleÂ,1) kterÏõÂ hnojiva uvaÂdeÏjõÂ do obeÏhu,
b) podnikateleÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ, kterÏõÂ hnojiva a statkovaÂ
hnojiva skladujõÂ nebo pouzÏõÂvajõÂ.

(2) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ ulozÏõÂ uÂstav podnikateli v zemeÏdeÏlstvõÂ nebo vlastnõÂku lesnõÂch pozemkuÊ,
kteryÂ nevede soustavneÏ a rÏaÂdneÏ evidenci o pouzÏityÂch
hnojivech a pomocnyÂch laÂtkaÂch podle § 9 odst. 4 a 5.

(3) ZameÏstnanci uÂstavu poveÏrÏenõÂ vyÂkonem odborneÂho dozoru jsou opraÂvneÏni vstupovat po ohlaÂsÏenõÂ do
podnikuÊ, jejich organizacÏnõÂch slozÏek a provozoven,16)
zarÏõÂzenõÂ, prostor a na pozemky, kde se hnojiva produkujõÂ, uvaÂdeÏjõÂ do obeÏhu nebo pouzÏõÂvajõÂ; jsou opraÂvneÏni vyzÏadovat od vyÂrobcuÊ,1) dovozcuÊ1) ,2) a dodavateluÊ,1) kterÏõÂ je uvaÂdeÏjõÂ do obeÏhu, a od podnikateluÊ v zemeÏdeÏlstvõÂ, kterÏõÂ hnojiva a statkovaÂ hnojiva skladujõÂ
a pouzÏõÂvajõÂ, potrÏebneÂ doklady, informace a nezbytnou
soucÏinnost k nerusÏeneÂmu a rychleÂmu vyÂkonu dozoru,
jakozÏ i k odbeÏru kontrolnõÂch vzorkuÊ.

(3) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ ulozÏõÂ uÂstav
podnikateli v zemeÏdeÏlstvõÂ, kteryÂ porusÏõÂ ustanovenõÂ
o skladovaÂnõÂ podle § 8 a o pouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch
hnojiv a pomocnyÂch laÂtek podle § 9 odst. 1 a 2.

(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ pro pomocneÂ
laÂtky obdobneÏ.

1. nesplnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ ulozÏeneÂ uÂstavem k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ ve lhuÊteÏ k tomu
urcÏeneÂ podle § 13,
2. se dopustõÂ opeÏtovneÏ porusÏenõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 azÏ 3.

§ 13
ZvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ
(1) UÂstav ulozÏõÂ vyÂrobcuÊm,1) dovozcuÊm,1) ,2) dodavateluÊm1) a podnikateluÊm v zemeÏdeÏlstvõÂ, kterÏõÂ hnojiva produkujõÂ, uvaÂdeÏjõÂ do obeÏhu nebo pouzÏõÂvajõÂ,
zvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ, zejmeÂna je opraÂvneÏn
a) zakaÂzat pouzÏitõÂ hnojiva nebo statkoveÂho hnojiva,
ktereÂ zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem nevyhovuje podmõÂnkaÂm stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem,
b) narÏõÂdit odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch zaÂvad prÏi skladovaÂnõÂ
hnojiva nebo statkoveÂho hnojiva.
(2) UÂstav soucÏasneÏ stanovõÂ lhuÊtu k odstraneÏnõÂ zaÂvad nebo dobu trvaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂch opatrÏenõÂ.
(3) ZvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ lze ulozÏit i vedle pokut uklaÂdanyÂch podle § 14.

(4) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 500 000 KcÏ ulozÏõÂ uÂstav
a) vyÂrobci,1) dovozci1) ,2) nebo dodavateli,1) kteryÂ
nedodrzÏuje podmõÂnky oznacÏovaÂnõÂ a balenõÂ hnojiva nebo dalsÏõÂ povinnosti stanoveneÂ v § 7,
b) vyÂrobci,1) dovozci,1) ,2) dodavateli1) nebo podnikateli v zemeÏdeÏlstvõÂ, kteryÂ

(5) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ uÂstav
vyÂrobci,1) dovozci1) ,2) nebo dodavateli,1) kteryÂ do
obeÏhu uvedl hnojivo nebo pomocnou laÂtku, ktereÂ nebyly registrovaÂny, jak stanovõÂ § 3 odst. 1 põÂsm. a) a § 3
odst. 3.
(6) Za opeÏtovneÂ se povazÏuje takoveÂ porusÏenõÂ povinnosti podle odstavcuÊ 1 azÏ 4, jehozÏ se dopustila
osoba uvedenaÂ v teÏchto odstavcõÂch v dobeÏ do jednoho
roku ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm
mu byla ulozÏena pokuta za prÏedchozõÂ porusÏenõÂ povinnosti podle tohoto zaÂkona.
(7) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti, zpuÊsobu, dobeÏ trvaÂnõÂ a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ. Pokutu lze ulozÏit do jednoho roku ode
dne, kdy uÂstav zjistil porusÏenõÂ povinnosti, nejpozdeÏji
vsÏak do 3 let ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.

15

) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 166/1993 Sb.

16

) § 7 odst. 3 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
§ 17 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(8) Pokuty uklaÂdaÂ a vybõÂraÂ uÂstav. VyÂnos pokut je
prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky. Pokuty
vymaÂhaÂ uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂn17) podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.18)
§ 15
Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu

prÏi agrochemickeÂm zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd,
rozsah a zpuÊsob jejich sledovaÂnõÂ, postupy pro odbeÏr vzorkuÊ a pro provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch rozboruÊ
zemeÏdeÏlskyÂch puÊd,
e) postupy pro odbeÏr vzorkuÊ a provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch rozboruÊ ke zjisÏt'ovaÂnõÂ puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ.

(1) NenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona spraÂvnõÂ
rÏaÂd.13)
(2) O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ uÂstavu rozhoduje ministerstvo.
(3) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ uÂstavu prÏi vyÂkonu
odborneÂho dozoru podle § 5 odst. 4 a podle § 13 nemaÂ
odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 16
ZmocneÏnõÂ
Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou k provedenõÂ § 3
odst. 5, § 4 odst. 10, § 7 odst. 8, § 8 odst. 4, § 9 odst. 6,
§ 10 odst. 1 a 8 a § 11 odst. 5
a) rizikoveÂ prvky a rizikoveÂ laÂtky, jejich limitnõÂ hodnoty pro jednotliveÂ skupiny hnojiv, statkovaÂ hnojiva a pomocneÂ laÂtky, jakozÏ i prÏõÂpustneÂ odchylky,
b) typy hnojiv, zaÂvazneÂ postupy pro odbeÏr vzorkuÊ
hnojiv, pomocnyÂch laÂtek a statkovyÂch hnojiv
a pro provaÂdeÏnõÂ chemickyÂch rozboruÊ, biologickyÂch zkousÏek a testuÊ, jakozÏ i podrobnosti oznacÏovaÂnõÂ a balenõÂ hnojiv a pomocnyÂch laÂtek,
c) podrobnosti skladovaÂnõÂ hnojiv a statkovyÂch hnojiv a zpuÊsobu pouzÏõÂvaÂnõÂ hnojiv, statkovyÂch hnojiv
a pomocnyÂch laÂtek na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ a lesnõÂch
pozemcõÂch a zpuÊsobu vedenõÂ evidence o jejich
pouzÏitõÂ,
d) rizikoveÂ prvky a rizikoveÂ laÂtky sledovaneÂ uÂstavem
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§ 17
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Hnojiva a pomocneÂ laÂtky schvaÂleneÂ podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ lze uvaÂdeÏt do obeÏhu nejdeÂle
do 2 let od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) AgrochemickeÂ zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd se
do 31. prosince 1998 provaÂdõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.19)
(3) Na hnojiva, statkovaÂ hnojiva a pomocneÂ laÂtky,
agrochemickeÂ zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd a zjisÏt'ovaÂnõÂ
puÊdnõÂch vlastnostõÂ lesnõÂch pozemkuÊ se nevztahuje
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon upravujõÂcõÂ technickeÂ pozÏadavky na vyÂrobky.20)
§ 18
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZaÂkon cÏ. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinneÂ vyÂroby,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 146/1971 Sb., zaÂkona cÏ. 132/1989
Sb., zaÂkona cÏ. 115/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1996 Sb.,
zaÂkona cÏ. 93/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 97/1996 Sb. a zaÂkona
cÏ. 147/1996 Sb., se zrusÏuje.
§ 19
Â
UcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
TosÏovskyÂ v. r.

17

) ZaÂkon cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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) VyhlaÂsÏka cÏ. 119/1981 Sb., o agrochemickeÂm zkousÏenõÂ puÊd.
) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
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