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Vážený pane předsedo,

dovoluji si reagovat na Váš dopis ve věci novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd (dále jen „novela zákona o hnojivech“), která zakotvila povinnost 

vedení elektronické evidence hnojiv a výnosů plodin a předávání výsledků tohoto sledování ve 

stanoveném termínu pro všechny zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 

20 hektarů.

Jak zmiňujete ve Vašem dopisu, příprava této novely byla zahájena již v průběhu roku 

2019 a následné po schválení vládou byl dokončen proces schvalování v Poslanecké 

sněmovně PČR až v polovině roku 2021 s účinností od 1. 1. 2022. V rámci tohoto více jak dva 

roky trvajícího legislativním procesu došlo oproti původnímu návrhu Ministerstva zemědělství 

prostřednictvím poslaneckého návrhu ke snížení hranice povinnosti vedení elektronické 

evidence z 200 hektarů na 20 hektarů zemědělské půdy, čímž byl rozšířen okruh dotčených 

subjektů o více než 10 tisíc zemědělců.

Je na místě připomenout, že v době přípravy novely na projednání vládou ČR bylo 

jedním z požadavků nové Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP") vytvořit tzv. živinový 

nástroj pro bilancování živin, k čemuž bylo nutné získat data o vstupech a výstupech 

na jednotlivých pozemcích, a to formou elektronické evidence o spotřebě hnojiv a výnosech 

hlavního a vedlejšího produktu plodin. Ačkoliv tento živinový nastroj, který má 

za hlavní cíl racionální používání hnojiv a snížení úniku živin do složek životního prostředí, byl 

v rámci projednávání finální textů nové podoby SZP vyřazen z požadavků tzv. „podmíněnosti“, 

přesto bude nezbytné do budoucna vnímat současné trendy vývoje komunitárních pravidel 

v oblasti zemědělských dotací, kde je tato problematika frekventovaně zmiňována v řadě 



strategických dokumentů EK (např. v oblasti plnění tzv. Zelené dohody pro Evropu, Strategie 

od zemědělce ke spotřebiteli, balíčku „Fit for 55“ či Sdělení k zajištění dostupnosti hnojiv 

apod).

Obdobně novela usilovala o to, aby současně s uvedením nové povinnosti elektronické 

evidence bylo odbouráno maximum reportačních povinností, které ČR musí plnit v rámci 

požadavků kladených na statistická zjišťování v této oblasti. Zároveň se předpokládalo velmi 

široké využití takto získaných dat v rámci dotační politiky Ministerstva zemědělství, a to jak 

v oblasti sledování organické hmoty v půdě, plnění podmínek vyplývajících z tzv. „nitrátové 

směrnice“, vykazování produkce v rámci ekologického zemědělství a dalších. Rád bych také 

zmínil, že nové nastavení navazovalo na obecný požadavek na elektronizaci státní správy 

(povinnost vlastního vedení evidence použití hnojiv v písemné podobě je uzákoněna již velmi 

dlouho).

I přes výše uvedené skutečnosti s Vámi souhlasím, že i vzhledem k významnému 

rozšíření okruhu povinností dotčených zemědělců při projednání v Poslanecké sněmovně je 

aktuální nastavení realizace zavádění povinnosti elektronické evidence hnojiv a návazné 

reportační povinnosti problematické, a to i přes prodloužení lhůty pro naplnění těchto 

povinností až do konce března tohoto roku. <

Ministerstvo zemědělství proto v současné době připravuje novou legislativní úpravu 

zákona o hnojivech, která by odložila povinnost vést elektronickou evidenci hnojiv až od 

1.1. 2024 (s následnou povinností reportovat tyto údaje až na počátku roku 2025) a to pro 

zemědělce s rozlohou nad 200 ha. Návazně by bylo možné tuto povinnost zavádět i pro 

kategorie zemědělců s nižšími výměrami v postupných časových intervalech tak, aby to bylo 

zejména pro zemědělce, ale i pro příslušný administrativní systém, co nejméně zatěžující.

Současně s takovým nastavením bude nezbytné třeba mít k dispozici plně funkční 

administrativní systém, a to včetně dostatečné poradenské podpory pro zemědělce.

Dovolte mi, vážený pane předsedo, poděkovat za Vaše konstruktivní podněty a těším se 

na naší vzájemnou další spolupráci.

S pozdravem
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Asociace soukromého zemědělství České republiky
Vážený pan
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda
Samcova 1177/1
Nové Město 
110 00 Praha 1
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