
156/1998 Sb.
ZA KON

ze dne 12. cervna 1998
o hnojivech, pomocny ch pudnıch la tka ch, pomocny ch rostlinny ch

prıpravcıch a substra tech a o agrochemicke m zkous enı
zem§d§lsky ch pud (za kon o hnojivech)

Zmena: 308/2000 Sb.
Zmena: 147/2002 Sb.
Zmena: 308/2000 Sb. (ca st)
Zmena: 317/2004 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto za kone C eskí  republiky:

ú 1

Predm§t čpravy

  (1)  Tento   za kon  stanovı  v   souladu  s  pra vem   Evropsky ch spolecenstvı1) podmınky
uva denı do obehu,  skladova nı a pouzıva nı hnojiv,  statkovy ch  hnojiv,  pomocny ch  pudnıch
la tek, pomocny ch rostlinny ch   prıpravku  a   substra tu,  podmınky   agrochemickí ho
zkousenı zemedelsky ch pud,  podmınky zjisúova nı pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku  a
nekterí  podmınky  pouzıva nı upraveny ch kalu, 1a)jakoz  i   pusobnost  orga nu  odborní ho
dozoru  nad  dodrzova nım povinnostı  stanoveny ch  tımto  za konem  vcetne  opra vnenı
ukla dat sankce. Tento za kon se vztahuje i na hnojiva, pomocní  pudnı la tky, pomocní
rostlinní  prıpravky  a substra ty,  urcení  k  pouzitı jako suroviny k dalsımu zpracova nı.

  (2) Tento za kon se nevztahuje na
a) hnojiva,  pomocní   pudnı  la tky,  pomocní   rostlinní   prıpravky a substra ty, kterí  jsou
urceny vy hradne  pro vy voz a jsou takto zretelne oznaceny,
b) hnojiva,  pomocní   pudnı  la tky,  pomocní   rostlinní   prıpravky a substra ty poskytovaní  v
mnozstvı nezbytní m pro § cely vy zkumu, vy voje a pokusnictvı.

  (3) Ustanovenı tohoto za kona se pouzijı na statkova  hnojiva a na upravení   kaly  jen  tehdy,
je-li  to  v  nich  vy slovne  uvedeno a v  rozsahu jimi  stanovení m.  Na  hnojiva, pomocní
pudnı la tky, pomocní   rostlinní   prıpravky  a   substra ty,  kterí   jsou  urceny k pouzitı   jako
suroviny   k  dalsımu   zpracova nı,  se  pouzijı ustanovenı ň 7,  8, 12, 13, ň 14  odst. 4 a 5, ň
14a, ň 14b odst. 2 pısm. a) a b), ň 14c a 15.
------------------------------------------------------------------
 1) Narızenı (ES) c. 2003/2003 Evropskí ho  Parlamentu a Rady z 13. rıjna 2003 o hnojivech.
    Smernice  Rady 86/278/EHS  ze dne  12. cervna  1986 o  ochrane zivotnıho prostredı  a
zejmí na     pudy pri pouzıva nı splaskovy ch kalu v zemedelstvı.
    Smernice Rady  91/692/EHS ze dne 23.  prosince 1991, kterou se normalizujı  a
racionalizujı      zpra vy o prova denı  nektery ch smernic ty kajıcıch se zivotnıho prostredı.
    Smernice Rady  91/676/EHS ze dne  12. prosince 1991  o ochrane vod pred znecistenım
dusicnany     ze zemedelsky ch zdroju.
1a) ň 32 za kona  c. 185/2001 Sb.,  o odpadech a  o zmene nektery ch souvisejıcıch za konu.

ú 2

Vymezenı pojmu

  Pro § cely tohoto za kona se rozumı
a) hnojivem la tka obsahujıcı ziviny  pro vy zivu kulturnıch rostlin a lesnıch  drevin, pro
udrzenı nebo  zlepsenı pudnı  § rodnosti  a pro prızniví  ovlivnenı vy nosu ci kvality produkce,



b) statkovym hnojivem hnuj, hnojuvka, mocuvka, kejda, slama, jakoz i jiní   zbytky
rostlinní ho  puvodu  a  dalsı vedlejsı produkty vzniklí    chovem  hospoda rsky ch   zvırat,
vznikajıcı   zejmí na v zemedelskí  prvovy robe, nejsou-li da le upravova ny,
c) pomocnou pudnı la tkou la tka  bez § cinní ho mnozstvı zivin, ktera  pudu  biologicky,
chemicky  nebo fyzika lne  ovlivnuje, zlepsuje jejı stav nebo zvysuje § cinnost hnojiv,
d) pomocnym  rostlinnym  prıpravkem  la tka  bez  § cinní ho mnozstvı zivin, ktera  jinak
prıznive  ovlivnuje vy voj kulturnıch rostlin nebo kvalitu rostlinny ch produktu,
e) substra tem la tka  slouzıcı k zakorenova nı  a pestova nı rostlin; substra tem je zejmí na
raselina, zemina nebo jejich smesi,
f) uva denım do obehu nabızenı hnojiv, statkovy ch hnojiv, pomocny ch pudnıch  la tek,
pomocny ch  rostlinny ch  prıpravku  a substra tu k prodeji nebo jiní mu zpusobu  prevodu,
jejich prodej nebo jiny  zpusob  prevodu  a  skladova nı  za  § celem  prodeje nebo jiní ho
zpusobu prevodu,
g) pudnı § rodnostı schopnost pudy  umoznovat rostlinam rust, vy voj a dosazenı za doucıho
vy nosu, kvality a neza vadnosti produkce,
h) rizikovym prvkem  nebo rizikovou la tkou  prvek nebo la tka,  jez mohou neprıznive ovlivnit
vlastnosti pudy nebo kvalitu produkce nebo potravnı retezec,
i) typem hnojiva hnojivo se stanovenym  obsahem zivin a se shodnou formou a rozpustnostı
zivin.

ú 3

Uva d§nı hnojiv do ob§hu

  (1) Do  obehu  smejı  vy robci,1b)  dovozci, 1b),  a dodavatelí 1b) uva det pouze hnojiva, ktera
a) jsou  registrova na podle tohoto  za kona; to neplatı,  pokud jde o hnojivo splnujıcı
podmınky tohoto za kona, kterí  odpovıda  typu hnojiva uvedení mu ve vyhla sce, o kterí m
vyhla ska stanovı, ze je hnojivem ES, a kterí  je slovy "HNOJIVO ES" oznaceno,
b) neohrozujı § rodnost pudy ani zdravı lidı nebo zvırat,
c) neposkozujı zivotnı prostredı [odstavec 2 pısm. c)],
d) splnujı  pozadavky na  jejich oznacova nı,  balenı a skladova nı, stanovení  tımto za konem,
e) nejsou znehodnocena.

  (2) Do obehu je neprıpustní  uví st hnojivo nebo statkoví  hnojivo
a) neoznacení ,
b) oznacení  nepravdivymi nebo klamavymi § daji,3)

c) u nehoz obsah rizikovy ch prvku  nebo rizikovy ch la tek je vyssı, nez stanovı vyhla ska.
Na statkoví  hnojivo se ustanovenı  pısmene a) nevztahuje, pokud je doda va no vy robcem
prımo spotrebiteli a tento na oznacenı netrva .

  (3) Ustanovenı  odstavcu 1  a 2  platı pro  pomocní  pudnı la tky, pomocní  rostlinní
prıpravky a substra ty (da le jen "pomocní  la tky") obdobne.

  (4) Od  hodnot  chemicky ch   a  fyzika lnıch  vlastnostı  hnojiva uvedeny ch v rozhodnutı o
registraci hnojiva [ň 5 odst. 1 pısm. c)] a v oznacenı obsahu zivin, jejich  formy a rozpustnosti
[ň 7 odst. 1 pısm.   c)]  jsou   prıpustní   odchylky   v  rozsahu  stanovení m vyhla skou.  Pro
hodnoty  § daju uvedení   jako maxima lnı,  minima lnı nebo jako rozmezı hodnot nejsou
odchylky povoleny. Rozsah odchylek je stanoven tak, aby zohlednil neovlivnitelní  chyby
vznikajıcı pri vy robe  hnojiva,  pri  odberu  nebo  chemickí m rozboru kontrolnıho vzorku.

  (5) Ministerstvo  zemedelstvı (da le  jen "ministerstvo") stanovı vyhla skou rizikoví  prvky a
rizikoví  la tky, jejich limitnı hodnoty pro jednotliví   skupiny hnojiv, statkova  hnojiva  a
pomocní  la tky, jakoz i prıpustní  odchylky.
------------------------------------------------------------------



1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.
3) ň 46  za kona  c.  513/1991  Sb.,  obchodnı  za konık,  ve  znenı pozdejsıch predpisu.
   ň 8 za kona c. 634/1992 Sb.

ú 4

Registrace hnojiv

  (1) O registraci hnojiva rozhoduje U strednı kontrolnı a zkusebnı § stav zemedelsky  (da le jen
"§ stav") na za klade za dosti vy robce1b) nebo   dovozce, 1b),  kterı   jsou  opra vneni   k
podnika nı  podle zvla stnıch predpisu4) a majı pobyt,  jde-li o osobu fyzickou, nebo sıdlo, jde-li
o osobu pra vnickou, na  § zemı C eskí  republiky (da le jen  "zadatel"),  pokud  mezina rodnı
smlouva,  kterou  je  C eska  republika va za na, nestanovı jinak.

  (2) Za dost o registraci hnojiva obsahuje
a) jmí no, prıjmenı  (da le jen "jmí no") a  pobyt zadatele, prıpadne identifikacnı  cıslo, jde-li  o
fyzickou  osobu, nebo  obchodnı jmí no, sıdlo,  prıpadne pra vnı formu  podnika nı a
identifikacnı cıslo, jde-li o pra vnickou osobu,
b) § daje o vy robci v rozsahu pısmene a), je-li zadatelem dovozce,
c) na zev hnojiva, jeho druh, poprıpade i typ,
d) obsah jednotlivy ch  souca stı hnojiva, vcetne  obsahu rizikovy ch prvku   a  rizikovy ch
la tek;   u   zivin  tí z   jejich  formu a rozpustnost,
e) zrnitost a jemnost mletı hnojiva,
f) hmotnost hnojiva, poprıpade objem,
g) rozsah a zpusob pouzitı hnojiva a podmınky jeho skladova nı,
h) popis vy robnıho postupu vcetne vy ctu surovin pouzity ch k vy robe hnojiva,
i) potvrzenı  prıslusní   poverení   osoby  o  tom,  ze  se  nejedna  o vy busninu  podle
zvla stnıho  predpisu,5)  jde-li  o  hnojivo obsahujıcı dusicnan amonny .

  (3) Pri  poda nı za dosti  musı zadatel  uhradit spra vnı  poplatek podle zvla stnıho predpisu.6)

Zadatel  je povinen poskytnout § stavu potrební  vzorky hnojiva ci umoznit jejich odber a
poskytnout dalsı podklady a informace nezbytní  pro registracnı rızenı.

  (4) Splnuje-li   hnojivo  pozadavky   stanovení   tımto   za konem a odpovıda -li  typu
uvedení mu  ve vyhla sce,  § stav vyda  rozhodnutı o registraci  nejpozdeji do  60 dnu  ode
dne,  kdy mu  byla za dost dorucena.

  (5) Neodpovıda -li  hnojivo typu  uvedení mu ve  vyhla sce, provede § stav prezkousenı  jeho
vlastnostı biologickymi  zkouskami a testy (da le jen "prezkousenı"); o  nezbytnosti
prezkousenı hnojiva § stav zadatele uvedomı. 7)

  (6) U stav rozhodne o za dosti nejpozdeji
a) do  6  mesıcu,  pokud  registracnı  rızenı nevyzaduje provedenı biologicky ch zkousek,
b) do 18 mesıcu, pokud  je nezbytní  provedenı biologicky ch zkousek ve sklenıku nebo v
hale,
c) do 36 mesıcu, pokud  je nezbytní  provedenı biologicky ch zkousek na poli, ode dne
dorucenı za dosti.

  (7) U stav  muze  uznat  vy sledek  prezkousenı provedení ho jinymi odbornymi  pracovisti,
vcetne  tech, ktera   majı sıdlo  mimo § zemı C eskí  republiky, a od vlastnıho prezkousenı
upustit.

  (8) Na klady  za  odborní   § kony  spojení   s registracnım rızenım hradı zadatel.



  (9) Ustanovenı odstavcu  1 az 8 platı  pro pomocní  la tky obdobne s tım, ze vzdy se prova dı
prezkousenı jejich vlastnostı.

  (10) Ministerstvo stanovı  vyhla skou typy hnojiv  (vcetne hnojiv ES),  za vazní  postupy  pro
odber  vzorku hnojiv,  pomocny ch la tek a statkovy ch   hnojiv   a   pro   prova denı
chemicky ch  rozboru, biologicky ch zkousek a testu.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.
4) ň 2 za kona c. 513/1991 Sb.
5) ň 21 za kona  c. 61/1988 Sb.,  o hornickí  cinnosti,  vy busnina ch a o sta tnı ba nskí  spra ve,
ve znenı pozdejsıch predpisu.
6)Za kon  c.  368/1992  Sb.,  o  spra vnıch  poplatcıch,  ve  znenı pozdejsıch predpisu.
7) ň 49 odst. 2 za kona c.  71/1967 Sb., o spra vnım rızenı (spra vnı ra d).

ú 5

Rozhodnutı o registraci

  (1) U stav vyda  rozhodnutı o  registraci hnojiva, jsou-li splneny pozadavky tohoto  za kona.
Nejsou-li tyto  pozadavky splneny, a  to ani  ve lhute  uvedení  ve  vy zve k  doplnenı za dosti,
§ stav za dost o registraci zamıtne. Rozhodnutı o registraci obsahuje
a) na zev hnojiva,
b) cıslo rozhodnutı o jeho registraci,
c) hodnoty chemicky ch a fyzika lnıch vlastnostı hnojiva,
d) rozsah a  zpusob pouzitı hnojiv,
e) omezenı  pri uva denı  do obehu  a pri  pouzıva nı, zpusob balenı  a varovna   oznacenı,
jsou-li  nezbytna   pro  zajistenı ochrany lidı, zvırat a zivotnıho prostredı,
f) dobu platnosti rozhodnutı.

  (2) Rozhodnutı o  registraci hnojiva platı 5  let ode dne nabytı pra vnı moci, nenı-li v
rozhodnutı stanovena doba kratsı; stanovenı takoví  kratsı doby v rozhodnutı o registraci
musı by t oduvodneno.

  (3) Osoba, jız bylo vyda no rozhodnutı o registraci hnojiva, muze poza dat § stav o
prodlouzenı  platnosti rozhodnutı. Za dost musı by t dorucena § stavu  nejpozdeji 6 mesıcu
prede dnem, kdy  ma  platnost rozhodnutı skoncit.  Platnost rozhodnutı o  registraci hnojiva
lze prodlouzit  nejvy se  o  5  let,  a  to  i  opakovane.  Pro  rızenı o prodlouzenı  platnosti
rozhodnutı  o  registraci   platı  ň  4 a ustanovenı odstavcu 1 a 2 obdobne.

  (4) U stav zrusı rozhodnutım registraci hnojiva
a) na pısemnou za dost vy robce1b) nebo dovozce,1b)

b) zjistı-li  pri  vy konu  odborní ho  dozoru  porusenı  povinnostı stanoveny ch v ň 3.

  (5) Jestlize  uplynula  doba  platnosti  rozhodnutı o registraci nebo doslo ke zrusenı
registrace na pısemnou za dost podle odstavce 4 pısm. a), muze  by t hnojivo uva deno do
obehu  pouze po dobu jeho pouzitelnosti.   Dobu   pouzitelnosti   muze   § stav   na   za dost
vy robce, 1b) dovozce1b) nebo dodavatele1b) prodlouzit.

  (6)  Jestlize  § stav  vyda va   rozhodnutı  o  zrusenı  registrace hnojiva  podle  odstavce  4
pısm.  b),  za roven muze stanovit, ze hnojivo musı by t stazeno z obehu.

(7) Ustanovenı odstavcu 1 az 6 platı pro pomocní  la tky obdobne.



------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.

ú 6

Registr hnojiv a zverejn§nı registrace

  (1) Registrovana   hnojiva se  zapisujı do  registru hnojiv (da le jen "registr"), ktery  vede
§ stav.

  (2) Do  registru se  zapisujı  § daje  ty kajıcı se  hnojiva podle ň 4  odst.  2  s  vy jimkou  § daju
o  vy robnım postupu a pouzity ch surovina ch podle ň 4 odst. 2 pısm. h).

  (3) Seznam  registrovany ch hnojiv  s  uvedenım  § daju podle  ň 4 odst. 2  pısm. a) az c)  u
kazdí ho hnojiva zverejnuje  § stav, a to vzdy  k   1.  lednu  kalenda rnıho  roku   ve  Vestnıku
U strednıho kontrolnıho a zkusebnıho § stavu zemedelskí ho

  (4) Ustanovenı odstavcu 1 az 3 platı pro pomocní  la tky obdobne.

ú 7

Oznacova nı a balenı hnojiv a pomocny ch la tek

  (1) Osoba,  ktera   uva dı  hnojivo  do  obehu,  je povinna v jeho oznacenı uví st
a) § daj     o    vy robci1b)     vcetne    zahranicnıho     vy robce a o  dodavateli, 1b) a  to
uvedenım  jmí na, poprıpade obchodnıho jmí na  a  mısta  podnika nı,   jde-li  o  fyzickou
osobu,  nebo obchodnıho jmí na a sıdla, jde-li o pra vnickou osobu,
b) na zev   hnojiva   a   cıslo   rozhodnutı   o  jeho  registraci; odpovıda -li hnojivo  typu
uvedení mu v  prova decım predpise, tí z typ hnojiva,
c) § daje uvedení  v ň 4 odst. 2 pısm. d),
d) zrnitostnı    slozenı,    sta lost    kapalin,    mrazuvzdornost a specifickí  pozadavky pro
skladova nı a aplikaci,
e) varovna  oznacenı a informace pro  manipulaci a pokyny k ochrane zdravı  a  bezpecnosti
lidı  a  k  ochrane zivotnıho prostredı a dalsı § daje podle zvla stnıch predpisu, 9)

f) rozsah a zpusob pouzitı,
g) hmotnost nebo objem doda vaní ho hnojiva,
h) dobu pouzitelnosti, datum vy roby a cıslo vy robnı sarze.

  (2) Nenı  dovoleno uva det  § daje oznacujıcı  hnojivo vy razy jako "ekologickí " nebo
"biologickí ", a to  ani pouzitım zkratek  "eko" nebo "bio".

  (3) Oznacenı hnojiva musı by t v  ceskí m jazyce a musı by t trvale citelní .

  (4) U volne lozeny ch hnojiv  musı by t stanovení  oznacenı uvedeno v dokladech k nim se
vztahujıcıch.

  (5) Hnojiva  mimo   volne  lozeny ch  se  musı   balit  do  obalu umoznujıcıch jejich
manipulaci a spolehliví  a bezpecní  skladova nı. Obaly musı umoznovat dalsı vyuzitı nebo
zneskodnenı.

  (6) Ustanovenı odstavcu 1 az 5  platı pro pomocní  la tky obdobne. Na statkova   hnojiva se s
vy jimkou  odstavce 1 pısm. b)  a h) tato ustanovenı vztahujı jen tehdy, pokud jsou jejich
vy robcem doda va na jiní mu nez spotrebiteli.



  (7) Pro  prepravu  hnojiv  a   pomocny ch  la tek  platı  zvla stnı predpisy. 10)

  (8) Hnojiva splnujıcı  podmınky tohoto za kona,  ktera  odpovıdajı typu uvedení mu ve
vyhla sce a o ktery ch vyhla ska  stanovı, ze jsou hnojivy ES, se oznacujı slovy "HNOJIVO ES".

  (9) Ministerstvo  stanovı  podrobnosti  o  oznacova nı  a  balenı hnojiv a pomocny ch la tek
vyhla skou.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.
9) Naprıklad za kon c. 20/1966 Sb., o pí ci o zdravı lidu, ve znenı pozdejsıch predpisu, ň 9 a
na sl. za kona c. 634/1992 Sb., za kon  c. 157/1998 Sb., o chemicky ch la tka ch a chemicky ch
prıpravcıch a o  zmene  nektery ch  dalsıch  za konu,  ve  znenı  pozdejsıch predpisu.
10) Napr. vyhla ska c. 132/1964 Sb., o zeleznicnım prepravnım ra du, ve   znenı  pozdejsıch
predpisu,  za kon   c.  111/1994  Sb., o silnicnı doprave, ve znenı  pozdejsıch predpisu,
vyhla ska c. 64/1987 Sb., o Evropskí  dohode o mezina rodnı silnicnı preprave nebezpecny ch
vecı (ADR).

ú 8

Skladova nı

  (1) Fyzickí  osoby, kterí  provozujı zemedelskou nebo lesnı vy robu a jsou  zapsa ny  do
evidence  podle  zvla stnıho predpisu, 11) nebo pra vnickí   osoby, kterí   provozujı
zemedelskou  nebo lesnı  vy robu podnikatelsky4) (da le  jen "podnikatel v  zemedelstvı"),
vlastnıci lesnıch  pozemku  hospodarıcı  na  techto  pozemcıch,  vy robci, 1b) dovozci1b)  nebo
dodavatelí , 1b)  a  kterı  skladujı hnojiva, jsou povinni
a) hnojiva  uskladnit  oddelene  a   oznacit  je  trvale  citelnym zpusobem,
b) zajistit, aby nedoslo ke smısenı hnojiva s jinymi la tkami,
c) prubezne ví st  dokladovou evidenci o prıjmu,  vy deji a mnozstvı skladovany ch hnojiv.

  (2) Ustanovenı odstavce 1 platı pro pomocní  la tky obdobne.

  (3)  Podnikatelí  v  zemedelstvı hospodarıcı  na zemedelskí   pude jsou  pri skladova nı
hnojiv ve  zranitelny ch oblastech12) povinni dodrzovat ustanovenı zvla stnıho pra vnıho
predpisu. 12a)

  (4) Statkova  hnojiva musı by t  skladova na tak, aby nemohlo dojıt ke   znecistenı  vod.   Ve
zranitelny ch   oblastech12)  musı  by t skladova na  v  souladu  se  zvla stnım  pra vnım
predpisem. 12a)  Do statkovy ch hnojiv nesmejı by t vna seny rizikoví  prvky nebo rizikoví  la tky,
kterí   by  mohly  narusit  vy voj  kulturnıch  rostlin nebo ohrozit potravnı retezec.

  (5) Ministerstvo   stanovı  podrobnosti   o  skladova nı   hnojiv a statkovy ch hnojiv vyhla skou.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.
4) ň 2 za kona c. 513/1991 Sb.
11) ň 12a  az 12e  za kona c.  105/1990 Sb.,  o soukromí m podnika nı obcanu, ve znenı
za kona c. 219/1991 Sb.
12) ň 33  za kona c.  254/2001 Sb.,  o voda ch  a o zmene nektery ch za konu (vodnı za kon).
12a) Narızenı  vla dy  c.  103/2003  Sb.,  o stanovenı zranitelny ch oblastı  a  o  pouzıva nı  a
skladova nı  hnojiv  a statkovy ch hnojiv,  strıda nı plodin  a prova denı  protieroznıch opatrenı v
techto oblastech.



ú 9

Pouzıva nı hnojiv, statkovy ch hnojiv, pomocny ch la tek
a upraveny ch kalu

  (1)  Podnikatelí   v  zemedelstvı  a  vlastnıci  lesnıch  pozemku hospodarıcı  na techto
pozemcıch jsou  povinni pouzıvat  hnojiva, statkova   hnojiva  a  pomocní    la tky  zpusobem
stanovenym  tımto za konem. Upravení  kaly mohou podnikatelí  v zemedelstvı hospodarıcı
na  zemedelskí   pude  pouzıvat  jen  v  souladu  s  tımto  za konem a zvla stnımi    pra vnımi
predpisy. 12b)    Statkovymi    hnojivy a upravenymi kaly nesmejı by t pri jejich pouzıva nı
vna seny do pudy rizikoví  prvky  nebo rizikoví  la tky, kterí   by mohly narusit vy voj kulturnıch
rostlin nebo ohrozit potravnı retezec.

  (2)  Hnojiva,  statkova   hnojiva  a  pomocní   la tky  nesmejı by t pouzıva ny na zemedelskí
pude a lesnıch pozemcıch, pokud
a) zpusob jejich pouzitı neumoznuje rovnomerní  pokrytı pozemku,
b) jejich pouzitı  muze ví st ke  vzniku skody na  zemedelskí  pude, lesnım pozemku nebo na
pozemcıch sousedıcıch s tımto pozemkem, poprıpade i v jeho sirsım okolı,
c) puda,  na  kterou  majı  by t  aplikova ny,  je  presycena  vodou, pokryta  vrstvou snehu  vyssı
nez 5 cm nebo  promrzla  do hloubky vetsı nez 8 cm.

  (3) Ustanovenı odstavce 2 platı pro pouzıva nı upraveny ch kalu na zemedelskí  pude
obdobne.

  (4) Podnikatelí  v zemedelstvı  hospodarıcı na zemedelskí  pude ve zranitelny ch
oblastech12) jsou povinni pouzıvat hnojiva a statkova  hnojiva v souladu se zvla stnım pra vnım
predpisem. 12a)

  (5) Podnikatelí   v  zemedelstvı   a  vlastnıci  lesnıch  pozemku hospodarıcı  na techto
pozemcıch jsou  povinni soustavne  a ra dne ví st  evidenci o  hnojivech,  statkovy ch
hnojivech a  o pomocny ch la tka ch  pouzity ch   na  zemedelskí   pude   a  lesnıch  pozemcıch.
Podnikatelí   v  zemedelstvı  hospodarıcı  na  zemedelskí  pude jsou povinni  ví st  evidenci
tí z  o  upraveny ch  kalech  pouzity ch  na zemedelskí  pude.

  (6) Evidence podle odstavce  5 se vede o mnozstvı,  druhu a dobe pouzitı  hnojiv,
statkovy ch  hnojiv, pomocny ch  la tek a upraveny ch kalu  podle  jednotlivy ch  pozemku,
plodin  a  let  a uchova va  se
nejmí ne  7   let.  Na  poza da nı   orga nu  odborní ho  dozoru   jsou podnikatelí  v zemedelstvı
a  vlastnıci lesnıch pozemku hospodarıcı na techto  pozemcıch povinni evidenci predlozit  a
umoznit overenı v nı uvedeny ch § daju.

  (7) Ministerstvo  stanovı  vyhla skou  zpusob  pouzıva nı  hnojiv, statkovy ch hnojiv  a
pomocny ch la tek na  zemedelskí  pude a lesnıch pozemcıch,  zpusob vedenı  evidence o
pouzitı hnojiv,  statkovy ch hnojiv, pomocny ch la tek a upraveny ch kalu.
------------------------------------------------------------------
12) ň 33  za kona c.  254/2001 Sb.,  o voda ch  a o zmene nektery ch za konu (vodnı za kon).
12a) Narızenı  vla dy  c.  103/2003  Sb.,  o stanovenı zranitelny ch oblastı  a  o  pouzıva nı  a
skladova nı  hnojiv  a statkovy ch hnojiv,  strıda nı plodin  a prova denı  protieroznıch opatrenı v
techto oblastech.
12b) ň 33 odst. 1 a 3 za kona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nektery ch dalsıch
za konu.
     Vyhla ska  c. 382/2001  Sb., o  podmınka ch pouzitı  upraveny ch kalu na zemedelskí
pude.



ú 10

Agrochemicke  zkous enı zem§d§lsky ch pud

  (1) Agrochemickí    zkousenı  zemedelsky ch   pud  je   pravidelní  zjisúova nı   vybrany ch
parametru   pudnı  § rodnosti   v  dusledku pouzıva nı  hnojiv, statkovy ch  hnojiv  a
pomocny ch la tek  s cılem usmernovat jejich pouzıva nı; prova dı  se v sestilety ch intervalech a
zahrnuje odber vzorku pud,  jejich chemicky  rozbor a vyhodnocenı vy sledku  techto
rozboru.  V  prıpadech,   kdy  hrozı  nebezpecı poskozenı   pudnı  § rodnosti,   zahrnuje
rovnez   mikrobiologickí  a fyzika lnı  rozbory.   Ministerstvo  v  dohode   s  Ministerstvem
zdravotnictvı  stanovı  vyhla skou  z  duvodu  ochrany pred vstupem neza doucıch la tek  do
potravnıho retezce  rizikoví  prvky, rizikoví  la tky a  mikrobiologickí  a fyzika lnı  parametry,
sledovaní  § stavem pri  agrochemickí m  zkousenı  zemedelsky ch  pud,  rozsah  a zpusob
jejich sledova nı.

  (2) U stav   prova dı  odbery   vzorku  pud   a  jejich  chemickí , mikrobiologickí   a  fyzika lnı
rozbory  pro  § cely  agrochemickí ho zkousenı zemedelsky ch  pud. U stav muze  k prova denı
odberu  vzorku pud  a jejich  chemicky ch rozboru  udelit opra vnenı  osobam, kterí  o to
poza dajı. Za dost o udelenı opra vnenı obsahuje
a) jmí no  a  prıjmenı,  poprıpade  obchodnı  firmu,  mısto  vy konu cinnosti, pobyt a
identifikacnı cıslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo  na zev, poprıpade  obchodnı firmu,  sıdlo a
identifikacnı cıslo, jde-li o osobu pra vnickou,
b) § daje o technickí m vybavenı,
c) § daje o vzdela nı odborny ch pracovnıku,
d) rozsah cinnostı, pro kterí  ma  by t opra vnenı udeleno.

  (3) U stav vyda  opra vnenı podle odstavce 2, jestlize
a) technickí   vybavenı  odpovıda   predpokla daní mu  druhu a rozsahu cinnosti, o niz se
za da ,
b) laboratornı  zkousky  budou  prova det  osoby  nejmí ne  s § plnym strednım  odbornym
vzdela nım   zemedelskí ho,  chemickí ho  nebo biologickí ho zamerenı,
c) vy sledky   overovacıch   laboratornıch   zkousek  zajisúovany ch § stavem   byly   shleda ny
v   rozmezı  tolerancı  stanoveny ch technickymi normami.

  (4) Na vyda nı opra vnenı se nevztahuje spra vnı ra d. 13) U stav muze poverenı  odejmout,
jestlize  se zmenily  podmınky, za  nichz bylo udeleno, a da le porusı-li opra vnena  osoba
ustanovenı tohoto za kona nebo prova decıho  predpisu nebo podmınky,  za nichz poverenı
bylo udeleno. Za § celem prubezní ho  prezkouma va nı techto skutecnostı je osoba
opra vnena  k prova denı  chemicky ch rozboru vzorku pud povinna § castnit se
mezilaboratornıch porovna vacıch zkousek organizovany ch § stavem. 13a)

  (5) Vlastnık  zemedelskí   pudy  i  podnikatel  v  zemedelstvı je povinen  strpet  § kony
souvisejıcı  s  prova denım  agrochemickí ho zkousenı zemedelsky ch pud.

  (6) Opra vnena   osoba   zajistı  odborny   odber   pudnıch  vzorku zpusobem  stanovenym
vyhla skou,  provede  chemicky  rozbor pudnıch vzorku  a  preda   vy sledky  techto  rozboru
§ stavu  v  uspora da nı a termınu stanovení m prova decım predpisem.

  (7) Vyhodnocenı agrochemickí ho zkousenı zemedelsky ch pud prova dı § stav  a   jeho
vy sledky  preda va    ministerstvu  a  Ministerstvu zivotnıho  prostredı.  Na  za dost  vlastnıka
zemedelskí  pudy nebo podnikatele v zemedelstvı hospodarıcıho na zemedelskí  pude
preda va  § stav  vy sledky ty kajıcı  se jım  obhospodarovaní  pudy  tí z tomuto vlastnıku
zemedelskí  pudy nebo  podnikateli v zemedelstvı; preda nı vy sledku podlí ha  spra vnımu
poplatku podle zvla stnıho predpisu. 6)



  (8) Ministerstvo stanovı vyhla skou postupy pro odber vzorku, pro prova denı  chemicky ch,
mikrobiologicky ch  a  fyzika lnıch  rozboru zemedelsky ch pud a pro vyhodnocenı vy sledku
techto rozboru.
------------------------------------------------------------------
6) Za kon  c.  368/1992  Sb.,  o  spra vnıch  poplatcıch,  ve znenı pozdejsıch predpisu.
13) Za kon c. 71/1967 Sb.
13a) ň 3  odst. 1  pısm. c)  za kona c.  147/2002 Sb.,  o U strednım kontrolnım a zkusebnım
§ stavu zemedelskí m a o zmene nektery ch souvisejıcıch   za konu   (za kon    o   U strednım
kontrolnım a zkusebnım § stavu zemedelskí m).

ú 11

Zjis Úova nı pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku

  (1) Zjisúova nı  pudnıch vlastnostı  lesnıch pozemku14) prova dení  za § celem  prıpravy
na vrhu na  ozdravna  opatrenı a  § pravu vodnıho rezimu  v lesıch  zahrnuje odber  vzorku,
jejich  chemickí  rozbory a vyhodnocova nı vy sledku techto rozboru.

  (2) U zemnı rozsah zjisúova nı  pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku vcetne hustoty
odberovy ch ploch stanovı ministerstvo v oblastech
a) kde byly  na lesnıch porostech zjisteny  prıznaky poruch rustu, vy voje nebo zdravotnıho
stavu lesu,
b) zatızeny ch znecistenym ovzdusım,
c) s porosty urcenymi pro produkci semene.

  (3) Vlastnık lesnıch pozemku, jejich  na jemce nebo podna jemce je povinen strpet § kony
souvisejıcı se zjisúova nım pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku.

  (4) Odberem  vzorku  pro  § cely  zjisúova nı  pudnıch  vlastnostı poverı  ministerstvo
pra vnickou  nebo  fyzickou   osobu.  Za dost o vyda nı poverenı obsahuje  § daje uvedení  v ň
10  odst. 2 pısm. a) az  d). Chemickí   rozbory vzorku  a vyhodnocova nı  vy sledku techto
chemicky ch rozboru prova dı  § stav. Vyhodnocenı vy sledku chemicky ch rozboru  preda va
§ stav  ministerstvu;  § daje  o obsahu rizikovy ch prvku  a  rizikovy ch  la tek  preda va   tí z
Ministerstvu  zivotnıho prostredı.  Na za dost  vlastnıka lesnıch  pozemku, jejich  na jemce
nebo podna jemce  § stav preda  vy sledky  chemicky ch rozboru ty kajıcı se  lesnıch  pozemku
v  jeho  vlastnictvı,  na jmu  nebo podna jmu; preda nı  vy sledku  podlí ha   spra vnımu  poplatku
podle  zvla stnıho pra vnıho predpisu. 6)

  (5) Ministerstvo  stanovı  vyhla skou  postupy  pro  odber vzorku a pro   prova denı
chemicky ch   rozboru   ke  zjisúova nı  pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku.
------------------------------------------------------------------
6) Za kon  c.  368/1992  Sb.,  o  spra vnıch  poplatcıch,  ve znenı pozdejsıch predpisu.
14) ň 3  odst.  1  pısm.  a)  za kona  c.  289/1995  Sb.,  o lesıch a o zmene a doplnenı
nektery ch za konu (lesnı za kon).

ú 12

Odborny  dozor

  (1) Odborny   dozor pri  prezkousenı hnojiv,  pri uva denı  hnojiv a statkovy ch hnojiv  do
obehu, pri jejich  skladova nı a pouzıva nı, jakoz  i  pri  pouzıva nı  upraveny ch  kalu  vykona va
§ stav. Vy kon odborní ho dozoru se rıdı zvla stnım predpisem, 15) pokud tento za kon nestanovı
jinak.



  (2) U stav   dozıra ,   zda   podmınky   stanovení   tımto  za konem a prova decımi predpisy
dodrzujı
a) vy robci, 1b)   dovozci1b)   a   dodavatelí , 1b)   kterı   hnojiva a statkova  hnojiva skladujı nebo
uva dejı do obehu,
b) podnikatelí    v   zemedelstvı   a   vlastnıci  lesnıch  pozemku hospodarıcı  na  techto
pozemcıch,  kterı  hnojiva  a statkova  hnojiva skladujı nebo pouzıvajı,
c) podnikatelí  v zemedelstvı hospodarıcı na zemedelskí  pude, kterı pouzıvajı upravení  kaly.

  (3) Zamestnanci pracujıcı v  § stavu, kterı jsou povereni vy konem odborní ho dozoru, jsou
opra vneni vstupovat po ohla senı do podniku, jejich  organizacnıch  slozek  a  provozoven, 16)

zarızenı, prostor a na  pozemky,  kde  se  hnojiva  a  statkova   hnojiva  produkujı, skladujı,
uva dejı  do obehu nebo  pouzıvajı, a na  pozemky, kde se pouzıvajı upravení   kaly. Do
objektu  dulezity ch pro obranu  sta tu mohou   vstupovat  za   podmınek  stanoveny ch
zvla stnım  pra vnım predpisem. 16a)   Jsou  opra vneni   vyzadovat  od   osob  uvedeny ch v
odstavci  2 potrební   doklady, informace  a nezbytnou soucinnost k nerusení mu  a
rychlí mu  vy konu  dozoru,   jakoz  i  k   odberu kontrolnıch vzorku.

  (4) Ustanovenı odstavcu 1 az 3 platı pro pomocní  la tky obdobne.

  (5)   U stav  rovnez   dozıra ,  zda   podnikatelí   v  zemedelstvı hospodarıcı  na  zemedelskí
pude  ve  zranitelny ch  oblastech12) dodrzujı podmınky  pro skladova nı a pouzıva nı  hnojiv a
statkovy ch hnojiv  stanovení   zvla stnım   pra vnım  predpisem; 12a)  ustanovenı odstavce 1
vety druhí  a odstavce 3 platı obdobne.

  (6) U stav rovnez dozıra , zda osoby uvedení  v odstavci 2 dodrzujı povinnosti  stanovení
pra vnım  predpisem  Evropsky ch spolecenstvı s bezprostrednımi § cinky.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.
12) ň 33  za kona c.  254/2001 Sb.,  o voda ch  a o zmene nektery ch za konu (vodnı za kon).
12a) Narızenı  vla dy  c.  103/2003  Sb.,  o stanovenı zranitelny ch oblastı  a  o  pouzıva nı  a
skladova nı  hnojiv  a statkovy ch hnojiv,  strıda nı plodin  a prova denı  protieroznıch opatrenı v
techto oblastech.
15) Za kon c. 552/1991  Sb., o sta tnı kontrole, ve  znenı za kona c. 166/1993 Sb.
16) ň 7 odst. 3 za kona c. 513/1991 Sb.  ň 17  za kona  c.  455/1991  Sb.,  o  zivnostenskí m
podnika nı
     (zivnostensky  za kon), ve znenı za kona c. 237/1995 Sb., za kona c. 286/1995 Sb. a
za kona c. 356/1999 Sb.
16a) Za kon c. 222/1999 Sb.,  o zajisúova nı obrany C eskí  republiky, ve znenı za kona c.
320/2002 Sb.

ú 13

Zvla s tnı opatrenı

  (1) U stav ulozı vy robcum, dovozcum, dodavatelum, 1b) podnikatelum v zemedelstvı  nebo
vlastnıkum  lesnıch  pozemku  hospodarıcım na techto pozemcıch, kterı produkujı, uva dejı
do obehu, skladujı nebo pouzıvajı   hnojiva   a   statkova    hnojiva,   nebo  podnikatelum v
zemedelstvı  hospodarıcım  na  zemedelskí   pude, kterı pouzıvajı upravení  kaly, zvla stnı
opatrenı, zejmí na je opra vnen
a) zaka zat  pouzitı  hnojiva,  statkoví ho  hnojiva nebo upravení ho kalu, pokud nevyhovuje
podmınkam stanovenym tımto za konem,
b) narıdit odstranenı zjisteny ch za vad pri skladova nı hnojiva nebo statkoví ho hnojiva.



  (2) U stav soucasne  stanovı lhutu k  odstranenı za vad nebo  dobu trva nı zvla stnıch
opatrenı.

  (3) Zvla stnı opatrenı lze ulozit  i vedle pokut ukla dany ch podle ň 14.

  (4) Ustanovenı odstavcu 1 az 3 platı pro pomocní  la tky obdobne.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.

Prestupky a jine  spra vnı delikty

ú 14

nadpis vypusten

  (1)  Vlastnık  zemedelskí   pudy  se  dopustı  prestupku  tım, ze nestrpı   odbery   pudnıch
vzorku   pro   agrochemickí   zkousenı zemedelsky ch pud podle ň 10 odst. 5.

  (2) Vlastnık lesnıch pozemku,  jejich na jemce nebo podna jemce se prestupku dopustı tım,
ze nestrpı § kony souvisejıcı se zjisúova nım pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku podle ň 11
odst. 3.

  (3) Vlastnık lesnıch pozemku  hospodarıcı na techto pozemcıch se prestupku dopustı tım,
ze
a) nevede  soustavne  a  ra dne  evidenci  o  hnojivech, statkovy ch hnojivech a pomocny ch
la tka ch pouzity ch na zemedelskí  pude nebo lesnıch pozemcıch podle ň 9 odst. 5 vety prvnı
a ň 9 odst. 6,
b) porusı  ustanovenı  o   skladova nı  hnojiv,  statkovy ch  hnojiv a pomocny ch la tek podle ň 8
nebo ustanovenı o jejich pouzıva nı podle ň 9 odst. 1 a 2.

  (4)  Vlastnık lesnıch  pozemku se  prestupku dopustı  tım, ze ve lhute urcení  podle ň 13
nesplnı zvla stnı opatrenı ulození  § stavem k odstranenı zjisteny ch nedostatku.

  (5)  Za prestupek  podle odstavcu  1, 2  a odst.  3 pısm. a) lze ulozit  pokutu do  vy se 50
000  Kc, za  prestupek podle odstavce 3 pısm. b) lze ulozit pokutu do vy se 100 000 Kc a za
prestupek podle odstavce 4 lze ulozit pokutu do vy se 500 000 Kc.

ú 14a

  Pokutu za  jiny  spra vnı delikt  ve vy si podle  ň 14 odst.  5 lze ulozit
a) pra vnickí   osobe,  dopustı-li   se  nekterí ho  z  protipra vnıch jedna nı uvedeny ch v ň 14
odst. 1 az 4,
b) podnikateli    v   zemedelstvı,    dopustı-li   se    nekterí ho z protipra vnıch jedna nı
uvedeny ch v ň 14 odst. 1, 3 a 4,
c) vy robci,    dovozci   nebo    dodavateli, 1b)   dopustı-li    se    protipra vnıho jedna nı
uvedení ho v ň 14 odst. 4.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.



ú 14b

  (1) Podnikateli  v zemedelstvı hospodarıcımu  na zemedelskí  pude lze ulozit pokutu za jiny
spra vnı delikt do vy se
a) 50 000   Kc,  jestlize   nevede  soustavne   a  ra dne  evidenci o upraveny ch  kalech
pouzity ch  na  zemedelskí   pude podle  ň 9 odst. 5 a 6,
b) 100 000 Kc,  jestlize porusı ustanovenı  o pouzıva nı upraveny ch kalu na zemedelskí  pude
podle ň 9 odst. 1, 2 a 3,
c) 500 000 Kc, jestlize nesplnı jinou povinnost stanovenou pra vnım predpisem Evropsky ch
spolecenstvı s bezprostrednımi § cinky.

  (2)  Vy robci, dovozci  nebo dodavateli1b)  lze ulozit  pokutu za jiny  spra vnı delikt do vy se
a) 100 000  Kc,  jestlize  neskladuje   hnojiva  a  pomocní   la tky zpusobem podle ň 8,
b) 500 000  Kc,  jestlize  nedodrzı  podmınky  oznacova nı a balenı hnojiva nebo dalsı
povinnosti stanovení  v ň 7,
c) 5 000 000  Kc, jestlize  do obehu  uvedl hnojivo  nebo pomocnou la tku, kterí  nebyly
registrova ny, jak stanovı ň 3 odst. 1 pısm. a) a ň 3 odst. 3.
------------------------------------------------------------------
1b) ň 2 odst. 1  pısm. c) az e) za kona c.  634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znenı
pozdejsıch predpisu.

ú 14c

  (1) Na  prestupky a jejich  projedna va nı podle ň  14 se vztahuje zvla stnı pra vnı predpis. 17)

  (2) Pri urcenı vymery pokuty pra vnickí  osobe nebo fyzickí  osobe, ktera   je podnikatelem,
se prihlí dne  k za vaznosti  protipra vnıho jedna nı,  zejmí na  ke  zpusobu  jeho  spa cha nı  a
jeho  na sledkum a k okolnostem, za nichz bylo spa cha no.

  (3)  Protipra vnı  jedna nı  pra vnickí   osoby  nebo fyzickí  osoby, ktera  je podnikatelem, se
projedna  podle spra vnıho ra du.

  (4)  Protipra vnı  jedna nı  pra vnickí   osoby  nebo fyzickí  osoby, ktera   je  podnikatelem,
nelze  projednat,  uplynuly-li  od  jeho spa cha nı 3 roky.

  (5) Prestupky a jiní  spra vnı  delikty v prvnım stupni projedna va  a ulození  pokuty vybıra
§ stav.

  (6) Prıjem z pokut je prıjmem sta tnıho rozpoctu C eskí  republiky. Pokuty vyma ha   § zemnı
financnı orga n18)  podle zvla stnıch pra vnıch predpisu. 18a)

------------------------------------------------------------------
17) Za kon  c. 200/1990  Sb., o  prestupcıch, ve  znenı pozdejsıch predpisu.
18) Za kon  c. 531/1990  Sb., o  § zemnıch financnıch  orga nech, ve znenı pozdejsıch predpisu.
18a) Za kon  c. 337/1992  Sb., o  spra ve danı  a poplatku, ve znenı pozdejsıch predpisu.

ú 15

Vztah ke spra vnımu ra du

  (1) Nenı-li  v  tomto  za kone  stanoveno  jinak,  vztahuje se na rozhodova nı podle tohoto
za kona spra vnı ra d. 13)

  (2) O odvola nı proti rozhodnutı § stavu rozhoduje ministerstvo.



  (3) Odvola nı proti rozhodnutı § stavu pri vy konu odborní ho dozoru podle ň 5 odst. 4 a podle
ň 13 nema  odkladny  § cinek.
------------------------------------------------------------------
13) Za kon c. 71/1967 Sb.

ú 16

Zmocn§nı

  Ministerstvo  stanovı vyhla skou  k provedenı  ň 3  odst. 5,  ň 4 odst.  10, ň  7 odst.  9, ň  8
odst.  5, ň  9 odst.  7, ň 10 odst. 1 a 8 a ň 11 odst. 5
a) rizikoví   prvky a  rizikoví  la tky,  jejich limitnı  hodnoty pro jednotliví   skupiny hnojiv,
statkova  hnojiva  a pomocní  la tky, jakoz i prıpustní  odchylky,
b) typy  hnojiv  (vcetne  hnojiv  ES),  za vazní   postupy pro odber vzorku  hnojiv,  pomocny ch
la tek  a  statkovy ch  hnojiv  a pro prova denı  chemicky ch  rozboru,  biologicky ch  zkousek a
testu, jakoz  i podrobnosti  oznacova nı  a  balenı hnojiv  a pomocny ch la tek,
c) podrobnosti  skladova nı  hnojiv  a  statkovy ch  hnojiv, zpusobu pouzıva nı  hnojiv,
statkovy ch  hnojiv  a  pomocny ch  la tek  na zemedelskí   pude a  lesnıch pozemcıch,
zpusobu vedenı evidence o pouzitı   hnojiv,   statkovy ch    hnojiv,   pomocny ch   la tek a
upraveny ch kalu,
d) rizikoví   prvky, rizikoví   la tky a  mikrobiologickí  a fyzika lnı parametry   sledovaní
§ stavem   pri   agrochemickí m  zkousenı zemedelsky ch pud, rozsah a zpusob jejich
sledova nı, postupy pro odber  vzorku,  pro   prova denı  chemicky ch,  mikrobiologicky ch a
fyzika lnıch  rozboru  zemedelsky ch   pud  a  pro  vyhodnocenı    vy sledku techto rozboru,
e) postupy  pro odber  vzorku  a  prova denı chemicky ch  rozboru ke zjisúova nı pudnıch
vlastnostı lesnıch pozemku.

ú 17

Prechodna  ustanovenı

  (1) Hnojiva a pomocní  la tky schva lení  podle dosavadnıch predpisu lze uva det  do obehu
nejdí le do  2 let od nabytı  § cinnosti tohoto za kona.

  (2) Agrochemickí   zkousenı zemedelsky ch  pud se  do 31. prosince 1998 prova dı podle
dosavadnıch predpisu. 19)

  (3) Na hnojiva,  statkova  hnojiva a  pomocní  la tky, agrochemickí  zkousenı zemedelsky ch
pud a  zjisúova nı pudnıch vlastnostı lesnıch pozemku   se  nevztahuje   zvla stnı  za kon
upravujıcı  technickí  pozadavky na vy robky. 20)

------------------------------------------------------------------
19) Vyhla ska c. 119/1981 Sb., o agrochemickí m zkousenı pud.
20) Za kon  c. 22/1997  Sb., o  technicky ch pozadavcıch  na vy robky a o zmene a doplnenı
nektery ch za konu.

ú 18

Zrus ovacı ustanovenı

Za kon  c.  61/1964  Sb.,  o  rozvoji  rostlinní  vy roby, ve znenı za kona  c.  146/1971  Sb.,
za kona  c.  132/1989  Sb.,  za kona  c. 115/1995 Sb., za kona c. 91/1996 Sb., za kona c.
93/1996 Sb., za kona c. 97/1996 Sb. a za kona c. 147/1996 Sb., se zrusuje.



ú 19

Ucinnost

Tento za kon naby va  § cinnosti dnem 1. za rı 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.

Tosovsky  v. r.

Vybrana  ustanovenı novel

C l.II za kona c. 317/2004 Sb.

Prechodní  ustanovenı

     Rızenı o spra vnıch deliktech,  ktera  § stav zaha jil prede dnem nabytı  § cinnosti  tohoto
za kona,  se  dokoncı  podle dosavadnıch pra vnıch predpisu.


