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NV č. 262/2012 Sb. = prováděcí předpis k § 33 vodního zákona

◼ novela pod č. 277/2020 Sb. (účinnost změn od 1. 7. 2020)

◼ 4. revize zranitelných oblastí (ZOD)

◼ 5. akční program (na období 2020–2024)

◼ opatření vycházejí z výsledků výzkumu, 

monitoringu akčního programu, návrhů 

z praxe i připomínek Evropské komise

◼ informace na www.nitrat.cz

(např. platné znění NV, metodika)

◼ úprava v LPIS (promítnuto začátkem října)

◼ nová metodika pro praxi

Novelizace nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o vymezení zranitelných oblastí a akčním programu



 Hlavní změny – léto, podzim: 

◼ hnojení k meziplodině je možné nejpozději 2 týdny před zapravením 

na zelené hnojení

◼ hnojení na podporu rozkladu slámy – jen při ponechání veškeré slámy, 

nově lze započítat ke slámě hnojení až do začátku období zákazu

◼ po hnojení ke slámě je možné ještě využít k řepce nově až 30 kg N/ha

 Hlavní změny – podzim: 

◼ úprava použití inhibitorů nitrifikace – povinnost jejich použití je pouze

v aplikačním pásmu III.a, s dávkovacím zařízením pro homogenizaci

◼ 2 týdny před začátkem období zákazu hnojení již lze hnojit kejdou 

nebo digestátem i bez inhibitorů nebo bez dávkovacího zařízení 

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 

na období 2020–2024



Způsob hnojení
I. aplikační 

pásmo

II. aplikační 

pásmo

III. aplikační pásmo

a) půdy se 

středním rizikem 

infiltrace

b) půdy 

s vysokým 

rizikem infiltrace

A* B* A* B* A* B* A* B*

1. K ozimé plodině následující po obilnině
60 120 50 100 40 80 40 0

2. K ozimé plodině následující po jiné předplodině 

než je obilnina 40 80 30 60 15** 0 15** 0

3. K meziplodinám, s výjimkou čistých porostů 

jetelovin a luskovin nebo k podpoře rozkladu 

slámy***, s výjimkou slámy luskovin, olejnin 

a jetelovin pěstovaných na semeno

60 120 50 100 40 80 40 80

4. Pro následné jarní plodiny (až od 1. října) **** 0 100 0 80 0 80 0 0

** v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha

*** použití minerálních dusíkatých hnojiv k podpoře rozkladu slámy je možné pouze v případě, že bude následovat 

ozimá plodina nebo meziplodina ponechaná na zemědělském pozemku minimálně do 31. ledna následujícího 

kalendářního roku

**** hnojení ve III. aplikačním pásmu v období do 31. října pro klimatické regiony 0–7 nebo do 20. října pro klimatické 

regiony 8–9 je možné pouze s inhibitorem nitrifikace, a to při použití dávkovacího zařízení pro řízenou 

homogenizaci a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo na schválené etiketě

Maximální celková dávka dusíku v období po sklizni hlavních plodin

* A = dusík v minerálních hnojivech (kg N/ha); B = celkový dusík ve hnojivech s rychle uvolnitelným N (kg N/ha)



 Hlavní změny – zima: 

◼ posun začátku období zákazu hnojení u klimatických regionů (KR) 6 a 7, 

na úroveň KR 0–5 (např. pro kejdu či digestát z 5. 11. na 15. 11.)

◼ možnost hnojení až 14 dní po začátku období zákazu hnojení při 

průměrných teplotách vzduchu nad 5 °C (případné kontrole nutno 

doložit potvrzení od ČHMÚ, v letošním roce se žádat o údaje nemusí, je 

to nahrazeno centrální informací, viz www.nitrat.cz) – výjimka umožňuje 

za příznivých podmínek dokončit aplikaci kejdy či digestátu a 

vyprázdnit tak jímky, např. když to z důvodů deštivého počasí v říjnu 

nebylo možné 

◼ možnost používání hnojiv s nízkým obsahem N (v dávce do 5 kg N/ha) 

k ozimým plodinám i v době zákazu hnojení

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 

na období 2020–2024



Podíl území (%) s relativním nasycením 

půdy v profilu 0–100 cm v rozmezí 

70–90 % (*) a nad 90 % (**) polní 

kapacity; relativní nasycení půdy 

v povrchové vrstvě 0–40 cm (mapy)

Zdroj: https://www.intersucho.cz/

https://www.intersucho.cz/




Klimatický

region*

Minerální dusíkatá 

hnojiva

Hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem

Hnojiva s pomalu 

uvolnitelným 

dusíkem***

0–5
1․ 11. – 15. 2.

(1. 11. – 31. 1.**)

15. 11. – 15. 2.

(15. 11. – 31. 1.**)
15. 12. – 15. 2.

6–7
1. 11. – 28. 2.

(1. 11. – 15. 2.**)

15. 11. – 28. 2.

(15. 11. – 15. 2.**)
15. 12. – 28. 2.

8–9
15. 10. – 28. 2.

(15. 10. – 15. 2.**)

5. 11. – 28. 2.

(5. 11. – 15. 2.**)
15. 12. – 28. 2.

* první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

**
platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů 

a s porostem ozimých plodin

***
platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin 

nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek 

na orné půdě a trvalých travních porostech



 Hlavní změny – předjaří: 

◼ možnost o 14 dní dřívějšího předjarního hnojení u všech ozimů

◼ zvýšení jednorázové dávky N na TTP (deficitní půdy, sklonitost nad 7°)

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 
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Nitrátová směrnice ve Slovenské republice

Zákon č. 136/2000 Z. z. (zákon o hnojivách) 

§ 10 - Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov

(6) Podnikateľ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie podľa odseku 4 a dosiahnutých úrod 

podľa pozemkov a plodín každoročne bilanciu živín.

(7) Podnikateľ v pôdohospodárstve ... je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu 

prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských

kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie …

§ 10b - Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach

§ 10c - Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach

(5) Obhospodarovateľ je povinný vypracovať každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia

dusíkatých hnojivých látok.

Pre kvapalné hospodárske hnojivá,

a akékoľvek hnojivá z chovu hydiny

a drobných zvierat, kvapalné hnojivé látky

s organicky viazaným dusíkom

a priemyselné hnojivá s obsahom dusíka

OP C 5. 10. – 15. 2.

A, B 20. 10. – 15. 2.

TTP C 1. 11. – 15. 2.

priemyselné hnojivá

5. 10. – 15. 2.

A, B

15. 11. – 15. 2.

priemyselné hnojivá

20. 10. – 15. 2.

Pre tuhé hospodárske hnojivá a tuhé

hnojivé látky s organický viazaným dusíkom

OP/TTP C 15. 11. – 15. 2.

A, B 30. 11. – 15. 2.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10b
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10c


Nitrátová směrnice ve Slovenské republice

Nariadenie vlády č. 174/2017 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti 

a zraniteľné oblasti

Vyhláška č. 215/2016 Z. z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

§ 2 - Registračný a informačný systém a databáza

§ 3 - Informácie o stave počasia

§ 4 - Náležitosti žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok

§ 5 - Ohlasovanie dodatočných skladovacích priestorov

§ 6, 7, 8 - Plán použitia dusíkatých hnojivých látok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-136#p10


 Hlavní změny – limity N: 

◼ zvýšení cílových výnosů a limitů přívodu dusíku u některých plodin  

◼ upřesnění, k jakým výnosům se limity přívodu dusíku vztahují, např. 

u 2. výnosové hladiny se limity vztahují k výnosu v horní části rozpětí 

◼ při nižších výnosech je třeba hnojení snížit, s ohledem na bilancování N

◼ zařazení řepky do výnosových hladin

◼ limit 40 kg N/ha u jetele a vojtěšky lze v případě potřeby využít 

každý rok pěstování

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 

na období 2020–2024



Plodina

Výnosové hladiny

1 2 3

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

Pšenice ozimá potravinářská do 6,0 170 6,0–8,0 200 nad 8,0 230

Pšenice ozimá nepotravinář. do 6,0 150 6,0–8,0 180 nad 8,0 200

Pšenice jarní do 4,0 110 4,0–6,0 130 nad 6,0 145

Žito do 4,5 115 4,5–6,5 135 nad 6,5 145

Ječmen ozimý do 5,5 135 5,5–7,5 160 nad 7,5 175

Ječmen jarní sladovnický do 4,5 100 4,5–6,8 125 nad 6,8 135

Ječmen jarní krmný do 4,5 115 4,5–7,0 145 nad 7,0 160

Oves do 3,5 110 3,5–5,0 125 nad 5,0 140

Tritikále do 4,5 125 4,5–6,5 150 nad 6,5 165

Kukuřice na zrno do 8,0 190 8,0–10,5 220 nad 10,5 240

Kukuřice na siláž do 40 190 40–50 220 nad 50 240

Brambory rané do 20 100 20–30 130 nad 30 160

Brambory sadbové do 20 100 20–30 125 nad 30 150

Brambory ostatní do 30 140 30–40 170 nad 40 190

Cukrovka do 65 170 65–80 190 nad 80 210

Krmná řepa do 35 100 35–50 130 nad 50 150

Řepka do 3,0 200 3,0–4,0 220 nad 4,0 230

Slunečnice do 2,5 100 2,5–3,5 110 nad 3,5 130

Mák do 0,8 100 0,8–1,2 120 nad 1,2 140

Hořčice do 1,0 80 1,0–1,3 85 nad 1,3 90

Len do 1,5 80 1,5–2,0 85 nad 2,0 90

Výnosy plodin a limity přívodu dusíku v hospodářském roce pro jednotlivé VH



Plodina

Výnosové hladiny

1 2 3

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

Pšenice ozimá potravinářská 6,0 170 8,0 200 10,4 230

Pšenice ozimá krmná 6,0 150 8,0 180 10,4 200

Pšenice jarní 4,0 110 6,0 130 7,8 145

Žito 4,5 115 6,5 135 8,5 145

Ječmen ozimý 5,5 135 7,5 160 9,8 175

Ječmen jarní sladovnický 4,5 100 6,8 125 8,8 135

Ječmen jarní krmný 4,5 115 7,0 145 9,1 160

Oves 3,5 110 5,0 125 6,5 140

Tritikále 4,5 125 6,5 150 8,5 165

Kukuřice na zrno 8,0 190 10,5 220 13,7 240

Kukuřice na siláž 40 190 50 220 65 240

Brambory rané 20 100 30 130 40 160

Brambory sadbové 20 100 30 125 40 150

Brambory ostatní 30 140 40 170 52 190

Cukrovka 65 170 80 190 105 210

Krmná řepa 35 100 50 130 65 150

Řepka 3,0 200 4,0 220 5,2 230

Slunečnice 2,5 100 3,5 110 4,5 130

Mák 0,8 100 1,2 120 1,6 140

Hořčice 1,0 80 1,3 85 1,7 90

Len 1,5 80 2,0 85 2,6 90

“Referenční“ výnosy plodin pro dané limity přívodu dusíku



 Hlavní změny – limity N (pokračování): 

◼ zápočet využitelného dusíku z rostlinných zbytků plodin vázajících dusík 

do limitu přívodu N k následné plodině

◼ 50 kg N/ha po víceleté jetelovině (minimálně dva užitkové roky) nebo 

luskovině se zapravenou slámou, 

◼ 25 kg N/ha v ostatních případech (jetel po prvním užitkovém roce, 

jetelotráva apod.)

◼ jetele – dva užitkové roky a více 

◼ jetel luční, jetel švédský (zvrhlý), jetel (T. nigrescens Viv.), jetel plazivý

◼ jetele – jen jeden užitkový rok 

◼ jetel alexandrijský, jetel nachový, jetel perský (zvrácený), jetel ladní

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 
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Plodiny vázající vzdušný dusík

Bob Kozinec

Cizrna Lupina

Čičorka Pískavice

Čočka Ptačí noha

Fazol Sója

Hrách (včetně pelušky) Štírovník

Hrachor Tolice (včetně vojtěšky)

Jestřabina Úročník

Jetel Vičenec 

Komonice Vikev



 Hlavní změny – střídání plodin: 

◼ pěstování kukuřice ve III. aplikačním pásmu nejvýše dvakrát po sobě

◼ kukuřice č. 1 je kukuřice pěstovaná v roce 2020

◼ nerozhoduje užitkový směr (zrno, siláž), ani jestli je ve směsi

◼ tolerance 10 % plochy překryvu

◼ sled lze přerušit ozimou plodinou pěstovanou za účelem sklizně (senážní žito)

 Hlavní změny – uložení hnojiv: 

◼ z organických hnojiv je kromě kompostu nově možné na zemědělské 

půdě uložit i separát digestátu

◼ max. šířka hromady tuhých statkových hnojiv a separátu digestátu 20 m

 Hlavní změny – přechod na hospodářský rok: 

◼ období od 1. 7. do 30. 6. následujícího kalendářního roku (dle ČSÚ)

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 
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 Hlavní změny – bilance N: 

◼ povinnost pro zemědělský závod o výměře 30 a více hektarů 

zemědělské půdy (mimo vinice, chmelnice atd.)

◼ bilance dusíku se počítá v průměru celého závodu, i když je v ZOD 

zařazen jen částečně (stejně jako se již hodnotí limit přívodu dusíku 

organického původu ve výši 170 kg N/ha, nebo se požadují skladovací 

kapacity na šestiměsíční produkci kejdy) 

◼ do bilance se nepočítají plochy, hnojení ani výnosy ve vinicích, 

chmelnicích, školkách, ovocných sadech, sklenících, fóliovnících, 

pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin 

a vánočních stromků

◼ z hlediska přívodu a odběru dusíku se nehodnotí pastva

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 
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◼ bilance N za hospodářský rok se vypočte nejpozději do 31. prosince

◼ s ohledem na účinnost nového akčního programu se poprvé bilance 

vypočítá do konce roku 2021, a to za hospodářský rok 2020/2021

◼ od začátku roku 2022 je tedy třeba případné kontrole již předložit 

výpočet bilance dusíku (vyplněné tabulky č. 1 až 4 v příloze č. 5, příp. 

elektronická forma výpočtu bilance); dosažený výsledek bilance dusíku 

kontrola zatím hodnotit nebude, pouze zkontroluje způsob výpočtu, 

porovná vstupy N s evidencí hnojení atd. 

◼ limit bilančního přebytku dusíku je 70 kg N/ha z.p. závodu, v průměru 

tří po sobě následujících hospodářských let; hodnota průměrné bilance 

za 3 roky tedy bude poprvé kontrolována až od začátku roku 2024  

◼ možnost odpočtu dodaného N z důvodů neovlivnitelných ztrát výnosů 

(při poklesu výnosu min. o 30 % proti průměru z posledních 5 let)

Opatření 5. akčního programu nitrátové směrnice 
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Výpočet bilance dusíku – pomocné výpočty



Výpočet bilance dusíku – pomocné výpočty



Výpočet bilance dusíku – pomocné výpočty



Výpočet bilance dusíku – pomocné výpočty



Výpočet bilance dusíku – výsledná tabulka dle § 7a (NV č. 262/2012 Sb.)



Průměrná spotřeba minerálních hnojiv v ČR, v porovnání s Německem



Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR



Příprava SZP 2020+
Podmíněnost (návrh)

Téma: Ochrana vody

➢ Nový DZES, příp. pomůcka pro poradenský systém?

„Nástroj pro setrvalé hospodaření se živinami“

➢ návaznost na informace z LPIS

➢ informace ze vzorkování půd

➢ informace o způsobech hospodaření, osevních sledech a

cílových výnosech

➢ návaznost na platné limity a požadavky na hospodaření se 

živinami

➢ plány hnojení, bilance živin
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Bilance živin a organických látek

Orientační bilance živin (VÚRV, v.v.i., 2019)

Jednoduchý program (MS Excel) hodnotí bilanci živin a 

organických látek, včetně možného rizika snížení zásob živin 

v půdě při bilančním deficitu fosforu nebo draslíku.  

Aktuální verzi programu ke stažení (zatím tam nejsou 

zapracovány užitkové směry u pšenice, ječmene a brambor 

ani upraveny koeficienty odběru živin podle novely, ale 

výsledek se lišit příliš nebude…) najdete na webu:

www.vurv.cz
(v současné době mimo provoz, po napadení hackery, příprava nové formy webu)



Organické hnojení

 V půdě se vlivem mikrobiálních aktivit průběžně (sezónní výkyvy) 

rozkládají organické látky a částečně se zase do půdy doplňují 

působením rostlin (poutání uhlíku rostlinami z ovzduší ve formě CO2

při fotosyntéze, s následnou tvorbou složitějších molekul).

 Do půdy se tak vlivem rostlin dostávají různé organické látky, např.: 

 v době růstu: kořenové výměšky (exudáty), uvolněná povrchová pletiva, 

odumírající kořenové vlášení, opad listů (např. u řepky),

 po sklizni: odumřelé kořeny, neskliditelné rostlinné zbytky (strniště, plevy, 

pluchy, klasová vřetena, prázdné šešule apod.).

 Rostliny tak přirozeným způsobem nahradí cca polovinu v půdě 

rozložených organických látek, zbytek je ale třeba dodat cíleným 

organickým hnojením. 



Organické hnojení

Podle vlivu lze plodiny na orné půdě rozdělit do několika skupin:

 plodiny které způsobem pěstování (zpracování půdy, pozdní zakrytí 

půdy) urychlují rozklad organických látek v půdě a současně vracejí 

málo organických látek v kořenových a neskliditelných nadzemních 

zbytcích – mají silně negativní vliv na bilanci půdní organické hmoty, 

tedy POH (např. okopaniny, jednoleté pícniny, zelenina)

 plodiny s lehce negativním vlivem – sice způsobují mírnější rozklad 

POH, ale ani navracení ve větším množství kořenových a neskliditelných 

nadzemních zbytků tento rozklad plně nekryje (např. obilniny, 

luskoviny, olejniny)

 plodiny se silně pozitivním vlivem – nízká úroveň zpracování půdy, 

velké množství dodaných organických látek do půdy (např. jeteloviny, 

jetelovinotrávy, víceleté travní porosty)



Organické hnojení

Podle zastoupení skupin plodin se stanoví potřeba dodání dalších 

organických látek (OL) do půdy organickým hnojením:

 statková hnojiva živočišného původu (hnůj, kejda, …), 

 statková hnojiva rostlinného původu (sláma, zelené hnojení, …),

 organická hnojiva (kompost, digestát, výpalky, …),

 upravené kaly.

A to v takovém množství a kvalitě, aby se nahradilo, co se rozložilo 

a co nebyla rostlina schopna do půdy dodat. 

Pro hodnocení bilance organické hmoty v půdě lze využít různé 

modely.



Organické hnojení

Český model (VÚRV, v.v.i.) na straně hnojiv sčítá vstupy OL bez rozlišení 

kvality, ale pro vyhodnocení výsledné bilance používá dvě kritéria: 

 pokud se používá kvalitnější organické hnojení, tedy hnojem apod., 

stačí bilance vyrovnaná, tedy cca +/- 0,0 t OL/ha o.p.,

 pokud převažuje používání kejdy, drůbežího trusu, slámy, zeleného 

hnojení apod., měla by být bilance alespoň + 0,5 t OL/ha o.p.,

 to stačí pro „udržovací hnojení“,

 ale pro „zlepšující“ hnojení je třeba bilanční přebytek ještě zvýšit.

Německý model už rovnou hodnotí i kvalitu vstupujících organických 

látek a kritérium tedy stačí jen jedno, tedy cca +/- 0,00 t Ch/ha o.p.

Pro zjednodušený postup hodnocení v ČR byl vedle kvantity použit i 

parametr kvality dodávaných organických látek, formou přepočtových 

koeficientů pro vzájemnou náhradu různých hnojiv a postupů.



Organické hnojení

Aplikace 30–40 t hnoje jednou za 3–4 roky by měla zajistit stabilizaci 

obsahu půdní organické hmoty (vyhnojení  1/4 – 1/3 orné půdy ročně).

Správně hospodařit s organickou hmotou je možné i bez hnoje. Je ale 

třeba vzít v úvahu rozdílnou účinnost dodaných organických látek pro 

náhradu rozloženého humusu. Např. 1 tuna org. látek z kvalitního 

vyzrálého kompostu vydá za 5 tun organických látek zeleného hnojení...

Při používání kejdy či digestátu se musí daleko více dbát na navracení 

organických látek do půdy, navíc v širším spektru. Ideální jsou tzv. dvoj-

a trojkombinace, tedy kejda + sláma + zelené hnojení. Účinnost těchto 

„náhradních zdrojů“ (skliditelné rostlinné zbytky) je však nižší. 

Navíc, při intenzívním hnojení minerálními N-hnojivy nebo digestátem

dochází k rychlejší mineralizaci půdní organické hmoty. Dodaný dusík 

podporuje nárůst mikroorganizmů a ty pak hledají zdroj uhlíku v různých 

složkách půdní organické hmoty.



Organické hnojení

Při stanovení přepočítávacích koeficientů se vycházelo z přívodu 

organických látek (OL) při obvyklých dávkách a z humifikačního 

koeficientu (podíl uhlíku, který mikroby „neprodýchají“ a který 

nahradí úbytek OL z půdy). 



Organické hnojení

Stanovení koeficientů pro přepočet „přes hektary“ orné půdy (R, G, U):  

 hnůj, separáty, kompost, tuhý digestát (C:N ≥10) – koef. 1,0 

(hnůj: 30 t/ha, 17 % OL = 5 t OL/ha, účinnost 40 %, účinné OL 2 t/ha)

 kejda, digestát, fugáty, drůbeží trus (poměr C:N < 10) – koef. 0,2* 

(kejda: 30 t/ha, 5 % OL = 1,5 t OL/ha, účinnost 25 %, účinné OL 0,4 t/ha)

 sláma (vč. omlatků po sklizni jetelovin nebo trav na semeno) – koef. 0,5** 

(sláma: 5 t/ha, 80 % OL = 4 t OL/ha, účinnost 25 %, účinné OL 1 t/ha)

 víceleté pícniny (jetel, vojtěška, jetelotráva, trávy, i na semeno) – koef. 0,5

(roční přívod v koř. a zbytcích 3 t OL/ha, účinnost 30 %, účinné OL 1 t/ha)

 meziplodiny na zelené hnojení (ZH), nesklizený poslední obrost víceletých 

pícnin, zelený úhor, strip-till, setí do ochranné plodiny – koef. 0,05 

(ZH: 5 t č. hm./ha, 10 % OL = 0,5 t OL/ha, účinnost 15 %, účinné OL 0,1 t/ha)
_________________________________________________________________________________________________________________

*   koeficient 0,2 platí i pro strniště nad 40 cm po silážní kukuřici, řepný chrást, výpalky

** koeficient 0,5 platí i pro upravené kaly



Organické hnojení

Příklad přepočtu (varianty), např. při požadavku na vhodnou dodávku 

organických látek na min. 33 % orné půdy (= 33 ha ze 100 ha o.p.): 

1. Hnůj skotu: dávka 30 t/ha, vyhnojeno 33 ha, koef. 1,0; přepočet = 33 ha

2. Kejda skotu + sláma obilnin a řepky + zelené hnojení + jetel: 

* plochy se mohou i překrývat



Úpravy předpisů souvisejících s používáním hnojiv

 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech (návrh novely je v PSP, sněmovní 

tisk 755; po projednání v Zemědělském výboru, stále se čeká na 2. čtení, 

ke dni prezentace je návrh zařazen na program schůze od 15. 12.)

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

(novela je po vnějším připomínkovém řízení; přepokládaná účinnost od 1. 7. 2021, 

ale vše závisí na schválení zákona…)



 Navržené úpravy v zákoně č. 156/1998 Sb.:
 úprava terminologie (na základě předpisů EU): 

místo „pomocných rostlinných přípravků“ → „rostlinné biostimulanty“) 

 přenesení definice technologických vod z vyhlášky č. 377/2013 Sb. do zákona

 doplnění možnosti používat i jiné samostatně skladované technologické vody

(= pomocné půdní látky), než ze zemědělské prvovýroby – např. vznikající při 

jednoduchém zpracování rostlinných produktů, ale s přidáním pouze vody a při 

uvedení do oběhu na „ohlášení“, jako typové pomocné půdní látky, typ „20.1“ 

(max. 1,5 % sušiny, max. 0,1 % N)

 definice “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; jen na místě 

schváleném v havarijním plánu (pozměňovací návrh – nesouhlas s povinností uvedení 

do havarijního plánu)

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(návrh novely zákona a navazujících vyhlášek, v přípravě)



 Navržené úpravy v zákoně č. 156/1998 Sb. (pokračování):
 povinnosti pro skladování digestátu budou stejné jako u kejdy (u organických 

hnojiv vyrobených pro vlastní potřebu už nebude platit nutnost odděleného 

skladování a označování skladů ani zákaz mísení hnojiv s jinými látkami)

 přenesení pravidel pro ukládání hnojiv na z.p. z vyhlášky č. 377/2013 Sb.

 možnost ukládání organických hnojiv na zemědělské půdě – nejen kompost 

(platí nyní), ale i separát digestátu

 zpřísnění možnosti opakovaného uložení tuhých statkových a organických hnojiv 

na stejném místě – až po 4 letech (pozměňovací návrh: „po 3 letech“?)

 povinnost nahlásit ÚKZÚZ použití sedimentu, a to min. 14 dní před použitím

 povinnost vedení evidence výnosu hlavního a vedlejšího produktu (mimo TTP)

(odložená účinnost, od 1. 1. 2022)

 pro závody nad 200 ha (pozměňovací návrh: „nad 20 ha“?) povinnost vedení 

evidence v elektronické podobě a předávání ÚKZÚZ do konce ledna 

v elektronické podobě ve stanoveném formátu (odložená účinnost, od 1. 1. 2022)

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(návrh novely zákona a navazujících vyhlášek, v přípravě)



 Navržené úpravy ve vyhlášce č. 377/2013 Sb.:
 nastavení povinné skladovací kapacity na digestát (příp. fugát digestátu) na 

minimálně čtyřměsíční produkci (jako to nyní platí u kejdy)

 zavedení podmínek pro provozování „příkrmiště“, jako pro uložení hnoje, tedy 

jen na vhodných místech schválených v havarijním plánu, od vody min. 50 m nebo 

100 m při sklonitosti nad 5°, min. 1x za rok (II.–IV.) odklidit výkaly a stelivo

 požadavek zapravení technologických vod do půdy do 24 hodin po aplikaci 

na ornou půdu, s výjimkou aplikace hadicemi do porostu nebo aplikace na 

víceleté plodiny, avšak nejpozději 1 měsíc před sklizní

 nový požadavek na zapravení močoviny do půdy (netýká se jara 2021): 

◼ močovina bez inhibitoru ureázy – po aplikaci okamžitě zapravit do půdy (na povrchu 

půdy rychlý rozklad a uvolnění amonného N – emise amoniaku) nebo aplikovat v roztoku

◼ močovina s inhibitorem ureázy – zapravit do půdy se nemusí (rozklad je zpomalen, po 

rozpuštění se celá molekula močoviny zasákne do půdy, teprve tam se uvolní amonný dusík) 

 doplnění „normativů“ odběru živin rostlinami

 doplnění formátu pro elektronickou evidenci hnojení a výnosů, 

i pro automatizovaný datový výstup k zaslání dat na ÚKZÚZ

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(návrh novely zákona a navazujících vyhlášek, v přípravě)


