
 

 

 

 

 

 

 

„Novinky v oblasti hnojiv“
PROGRAM:

Zahájení semináře (Ing. Florián, ÚKZÚZ)

Roční zkušenosti s režimem vzájemného uznávání na ÚKZÚZ (Ing. Šlapanská, ÚKZÚZ)
-Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008

Odborný dozor (Ing. Houček, ÚKZÚZ)
– principy, výsledky, priority, Nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008 

Ekologické zemědělství a hnojiva (Ing. Prudil, ÚKZÚZ)

Zkušenosti s Nařízením č. 764/2008 a se systémem SOLVIT v praxi (JUDr. Stehlík, MPO)
– informační místo ProCoP, praktické informace

Povinnosti REACH (Ing.  Holomek, Svaz chemického průmyslu ČR)
– Registrace a co dál?
– Role SCHP ČR v podpoře podniků s implementací REACH
– Zkušenosti servisní organizace ReachSpektrum s praktickými stránkami aplikace REACH 
v podnicích

Novinky z evropské legislativy (Ing. Florián, ÚKZÚZ)

Nový registr hnojiv (Ing. Okleštěk, CCV)
– portál eAGRI

Diskuze a závěr semináře (Ing. Florián, ÚKZÚZ)

 

 

 

 

 

 

 

 



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Oddělení registrace hnojiv

Ing. Radka Šlapanská

15. února 2011

 

 

 účinnost od 13. května 2009

 řeší problematiku vzájemného uznávání výrobků 
(tzv. neharmonizované výrobky - hnojiva organická, 
vápenatá, substráty a pomocné látky)

Nařízení EP a Rady (ES) 
č. 764/2008

 

 



 je jedním z prostředků zajišťujících volný pohyb 
zboží na vnitřním trhu

 členský stát EU na svém území nemůže zakázat 
prodej výrobků, jež jsou uvedeny na trh v jiném 
členském státě v souladu s platnou legislativou

 vedle členských států EU se princip vzájemného 
uznávání aplikuje i na členské státy Evropského 
hospodářského prostou (tj. Norsko, Lichtenštejnsko, 
Island, Švýcarsko) a Turecko

Zásady vzájemného 
uznávání

 

 

 oznámení je dobrovolné (ÚKZÚZ doporučuje) 

a bezplatné

 po obdržení oznámení o uvádění neharmonizovaného 
výrobku na trh v ČR si ÚKZÚZ vyžádá doklady nezbytné 
k prověření skutečností, že je daný výrobek v členském 
státě EU uváděn na trh v souladu s platnou legislativou

 prověření dokladů se provádí přes tzv. kontaktní místa  
(v ČR je to MPO) – v případě pochybností

Úřední postup ÚKZÚZ 
při oznámení

 



 platný certifikát k výrobku z členské země EU nebo 
potvrzení (od kompetentního orgánu), že daný 
výrobek v zemi nepodléhá certifikaci, ale je uváděn 
na trh v souladu s platnou legislativou

 návrh etikety v českém jazyce 

 etiketu ze země, ve které je výrobek uváděn na trh

Doporučujeme konzultaci.

Požadované doklady

 

 

Dodavatel si musí ohlídat soulad se specifickými 
národními předpisy dané země z důvodů 
bezpečnosti zdraví lidí nebo zvířat či ochrany 
životního prostředí. V ČR se jedná o dodržení limitů 
pro těžké kovy.

 Informace na www.ukzuz.cz Hnojiva a půda 
Vzájemně uznané výrobky

Další povinnosti

 

 



Odvíjí se od:

 kompletnosti dodaných podkladů k výrobku

 rychlosti ověření dodaných podkladů

Délka řízení?

 

 

 dle dodaného certifikátu, který může mít omezenou 
platnost

 před ukončením platnosti certifikátu je nutné dodat 
nový certifikát, jinak hrozí vyškrtnutí ze seznamu 
vzájemně uznaných výrobků

 seznam vzájemně uznaných výrobků: 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/reg
istr-hnojiv.html

Platnost vzájemně 
uznaných výrobků

 

 



 výrobek představuje riziko pro bezpečnost lidí a 
zvířat nebo ohrožuje životní prostředí

 neplatný nebo prošlý certifikát

 výrobek nespadá pod oblast působnosti Nařízení EP 
a Rady (ES) č. 764/2008

Kdy nemůžeme uznat zařazení výrobku 
do seznamu vzájemně uznaných 

výrobků?

 

 

Certifikát ze země 
EU

Druh výrobku Počet
výrobků 

SLOVENSKO

Hnojivo 10

Pomocný rostlinný přípravek 6

Pomocná půdní látka 4

RAKOUSKO Pomocný rostlinný přípravek 6

NĚMECKO
Hnojivo 1

Pomocná půdní látka 4

POLSKO
Pomocný rostlinný přípravek 1

Substrát 1

Celkem zařazených výrobků na seznam vzájemně 
uznaných

33

Zařazené výrobky na seznam 
vzájemně uznaných

 

 



Dotazy? 

 

 

Ing. Radka Šlapanská

radka.slapanska@ukzuz.cz

Tel.: 543 548 324

 

 



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Oddělení registrace hnojiv

Za Opravnou 4, Praha 5 - Motol

Jaroslav Houček

Odborný dozor

 

 

Právní rámec

 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

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

znění pozdějších předpisů

 Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,  

ve znění  pozdějších předpisů

Národní legislativa

 

 



Právní rámec

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech, v 

platném znění

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. 

července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 

trhem týkající se uvádění výrobků na trh

 Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny 

pro lidskou spotřebu. 

 Nařízení Komise (ES) č. 181/2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 

1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje

Evropská legislativa

 

 

Koho ÚKZÚZ kontroluje

 výrobce (producenty, přebalovatele)

 dovozce 

 dodavatele

 

 



Činnosti ÚKZÚZ v rámci 

odborného dozoru

 kontrola uvádění hnojiv a pomocných látek (PL) do oběhu                       

(nabízení k prodeji, bezúplatný převod) 

 kontrola skladování hnojiv a PL 

• oddělené uskladnění 

• skladování tak, aby nedošlo ke znečištění vod 

• dodržení zákazu vnosu rizikových prvků nebo rizikových látek při 

skladování 

• hnojiva typu dusičnanu amonného

 

 

Činnosti ÚKZÚZ v rámci 

odborného dozoru

 kontrola balení + označování

 odběr vzorků hnojiv a PL (u výrobce, dovozce,  

dodavatele, prodejce) 

• priority (HNOJIVA ES, hnojiva/PL potencionálně    

riziková z hlediska svého původu či složení, 

nevyhovující kvalita v minulosti..) 

• cílené kontroly

 

 



Zvláštní opatření

 zákaz použití hnojiva (PL)

 zákaz uvádění hnojiva (PL) do oběhu a nařízení jeho stažení 

z oběhu, včetně stanovení lhůty

 nařízení odstranění závad zjištěných při skladování hnojiva (PL), 

včetně lhůty a podmínek jejich odstranění

 doba trvání zvláštních opatření

 odvolání proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný 

účinek

 

 

Hnojiva představující váţné riziko

 hnojiva distribuovaná v rámci ES

 opatření ze strany ÚKZÚZ - zákaz uvádění hnojiva do oběhu, 

nařízení jeho stažení z oběhu

• i v případě dobrovolného opatření ze strany 

kontrolované osoby a následného informování ÚKZÚZ o 

tomto opatření

 povinnost členských států informovat Komisi ES 

(prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu) => 

systém RAPEX pro rychlou výměnu informací (Nařízení EP a 

Rady (ES) č. 765/2008)

 

 



Správní delikty a pokuty

do 100 000 Kč

 nesprávné skladování hnojiv (PL)

do 500 000 Kč

 nesprávné značení, balení hnojiv (PL)

 nesplnění zvláštního opatření uloženého k odstranění závad

do 5 000 000 Kč

 nelegální uvedení hnojiv (PL) do oběhu

 uvedení do oběhu hnojiv (PL), u nichž je obsah rizikových prvků nebo rizikových  

látek vyšší než stanoví vyhláška

 porušení povinností stanovených  přímo použitelnými předpisy Evropského 

společenství v oblasti hnojiv

 

 

2008 2009 2010

Registrovaná hnojiva + PL 322 240 168

Ohlášená hnojiva - 6 10

HNOJIVA ES 35 65 78

Vzájemně uznané výrobky - - 0

Celkem 357 311 256

Odběry vzorků hnojiv a PL (2008 – 2010)

 

 



2008 2009 2010

Nelegální uvedení hnojiv a PL do oběhu 29 12 4

Vyšší obsah rizikových prvků 12 6 4

Nesprávné značení, balení hnojiv a PL 21 6 2

Nesprávné skladování hnojiv a PL 9 19 8

Důvody zahájení správního řízení          

(2008 – 2010)

 

 

2008 2009 2010

Cd 4x 2x 1x

Cr - - 3x

As 3x - -

Pb 2x 1x 4x

Cu - 1x 1x

Mo - 1x 1x

Zn 3x 3x 1x

Překročení limitů těţkých kovů (2008 – 2010)

 

 



2008 2009 2010

Překročení limitů těžkých kovů 8 4 2

Nedodržení jakostních 

ukazatelů
5 2 3

Kombinace obojího 4 4 6

Celkem 17 10 11

Zrušení rozhod. o registraci hnojiv a PL 

(2008 – 2010)

 

 

Děkuji za pozornost

Jaroslav Houček

E-mail: jaroslav.houcek@ukzuz.cz

Tel: 257 294 218

Mobil: 737 267 194

www.ukzuz.cz

 

 



Hnojiva v ekologickém 
zemědělství

Martin Prudil

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

15. 2. 2011

 

 

Stav ekologického zemědělství        
v České republice

• Je zaznamenáván výrazný nárůst ekologické 
produkce v ČR

• Cca 3500 ekologických zemědělců

• 450 tisíc ha zemědělské půdy v ekologickém 
režimu (tj. více než 10 % výměry zemědělské 
půdy)

 

 



Legislativa pro oblast ekologického 
zemědělství

• NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů a o
zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

• NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou
produkci, označování a kontrolu

• Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství

 

 

Hnojiva a pomocné půdní látky (PPL) 
použitelné v ekologickém zemědělství

• Seznam těchto hnojiv a pomocných půdních látek
je uveden v příloze I nařízení Komise č. 889/2008
(ES)

• Seznam obsahuje rovněž popisy, požadavky na
složení nebo podmínky použití, jsou-li tyto
specifikovány

• Hnojiva a PPL použitelná v ekologickém
zemědělství musí být jako každé jiné hnojivo či
PPL před uvedením do oběhu buď registrována,
ohlášena, vzájemně uznána nebo musí jít o
hnojivo ES

 

 



Pravidla pro použití hnojiv a PPL v 
ekologickém zemědělství

• Produkty GMO, získané z GMO nebo získané 
za použití GMO nesmí být použity jako hnojiva 
nebo PPL

• Nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva

• Používání biodynamických přípravků je 
povoleno

 

 

Schvalování hnojiv a PPL použitelných v 
ekologickém zemědělství

• Hnojiva a PPL použitelné v ekologickém
zemědělství schvaluje a zařazuje na seznam
povolených Komise, a to regulativním
postupem s kontrolou

• Komisi je nápomocen regulativní Výbor pro
ekologickou produkci

• Návrh na zařazení hnojiva na seznam
povolených hnojiv může podat členský stát

 

 



Schvalovací kritéria pro hnojiva a PPL navrhovaná 
pro použití v ekologickém zemědělství

Hnojiva a PPL navržená ke schválení by měla být
rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo
minerálního původu a musí splňovat některé z
následujících kritérií :

• jejich použití je nezbytné pro zajištění a zachování 
úrodnosti půdy

• jejich použití je nezbytné pro splnění konkrétních 
nutričních požadavků plodin

• jejich použití je nezbytné za účelem specifické úpravy 
půdy

 

 

Označování hnojiv v ekologické 
produkci

• Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb., §7, odst.2 zakazuje
uvádět údaje označující hnojivo jako „ekologické“ nebo
„biologické“, a to ani použitím zkratek „eko“ nebo
„bio“.

• Rovněž ekologické nařízení č. 834/2007 (ES), čl.1,
odst.2 nezahrnuje hnojiva a PPL do oblasti své
působnosti, nemůže se tedy jednat o ekologické
produkty

• Ani evropská ekologická legislativa tak neumožňuje
označování hnojiv a PPL jako „bio“ a „eko“, a to ani v
případě, že jsou tato uvedena na seznamu hnojiv a PPL
povolených pro použití v ekologickém zemědělství

 

 



Možné označování hnojiv a PPL 
použitelných v ekologickém zemědělství

V označení těchto hnojiv může být použita formulace
typu :

„vhodné pro použití v ekologickém zemědělství“

nebo

„možno použít v ekologickém zemědělství“

Aby mohlo být hnojivo takto označeno, musí se
nacházet na seznamu hnojiv a PPL povolených pro
použití v ekologickém zemědělství a splňovat některou
z podmínek legálního uvedení na trh (registrace,
ohlášení, vzájemné uznání nebo hnojivo ES)

 

 

Děkuji za pozornost

E-mail: martin.prudil@ukzuz.cz
Tel: 543 548 386
Mobil: 737 267 506

 



Nařízení o vzájemném uznávání,  

sluţba ProCoP a SOLVIT

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Seminář ÚKZÚZ: „Novinky v oblasti hnojiv“

15.02.2011

 

 

Volný pohyb zboží I.

 Zakotven Smlouvou o fungování EU – čl. 34 a 
násl. a judikaturou ESD

 Odstranění omezení v rámci ES:

- tarifní – cla

- množstevní – kvóty

- jiná – technické, veterinární aj.    
požadavky

 

 



Volný pohyb zboží II.

 Harmonizovaná sféra:

- technické požadavky na výrobky jsou upraveny 

jednotně předpisy evropského práva (např. 

kosmetické přípravky, hračky, strojní zařízení)

 Neharmonizovaná sféra:

- technické požadavky si stanoví každý členský stát 

vlastními předpisy

 

 

Neharmonizovaná sféra

 Zásada vzájemného uznávání

• Čl. 34 (28) a 36 (30) Smlouvy o EU 

• Judikatura Soudního dvora EU

Výrobky vyrobené a uvedené na trh jednoho

členského státu mají přístup na trh jiného státu 

K omezení může dojít pouze na základě stanovených 
důvodů veřejného zájmu (např. z  důvodu ochrany zdraví, 
životního prostředí apod.) 

 

 



Problémy při aplikaci zásady 

vzájemného uznávání

 Orgány členských států vyžadují splnění požadavků 

národních předpisů (např. provedení dalších zkoušek, 

předložení výhradně domácí dokumentace, přesné 

vyhovění podrobným domácím parametrům aj.)

 Opatření je nepřiměřené

 Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno

 Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit

 

 

Nařízení 764/2008 

o vzájemném uznávání

 Aplikační přednost, účinné od 13. května 2009

 Stanoví procesní postupy, které spr. orgán musí 
dodržet, omezuje-li volný pohyb výrobku

 Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které 
na základě technického pravidla

- zakazuje uvést výrobek na trh

- nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku

- nařizuje staţení výrobku z trhu

 

 



Technické pravidlo

Čl. 2 odst. 2 Nařízení 

 Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu

- které není předmětem harmonizace

- a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při 

uvádění dodrţeno,  a stanoví

- požadované vlastnosti (úroveň jakosti, 

bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.)

- jiný požadavek (podmínky použití, recyklace aj.) 

pokud by mohl mít významný vliv na uvedení na trh

 

 

Přínosy Nařízení

 Nařízení stanoví jasná pravidla, jak musí správní 
úřad členského státu postupovat v případě, že se 
rozhodne omezit volný pohyb určitého výrobku na 
svém území 

 Důkazní břemeno je na straně úřadu

 Posílení práv podnikatelů

 Ukládá zřídit kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

 

 



Procesní postup při přijímání 

rozhodnutí I.

 Písemné oznámení příslušnému podnikatelskému
subjektu, že hodlá přijmout rozhodnutí dle čl. 2
Nařízení

 V oznámení musí být upřesněno technické pravidlo,
na jehož základě je rozhodnutí přijímáno

 Zamýšlené rozhodnutí musí být podpořeno vědeckými či
technickými argumenty pro použití některého z důvodů
uvedených v čl. 36 SFEU (veřejná bezpečnost, ochrana
života a zdraví, aj.)

 

 

Procesní postup při přijímání 

rozhodnutí II.

 Podnikateli je poskytnuto alespoň 20 pracovních 

dnů k uplatnění připomínek

 Před konečným rozhodnutím nelze dočasně pozastavit 

uvedení výrobku na trh (až na výslovně uvedené výjimky)

 Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno 

 Konečné rozhodnutí je oznámeno Evropské Komisi a je 

přezkoumatelné u vnitrostátních soudů

 

 



Institut předchozího schválení

 Výjimečný požadavek předložit výrobek před jeho
uvedením na trh v dalším členském státě
předchozímu schválení může být oprávněný -
následná kontrola není dostatečně účinná a
nezajišťuje dosažení sledovaného cíle (např. ochrana
lidského života a zdraví).

 Tato samotná povinnost není technickým pravidlem
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení!

 Pokud je však výsledkem schvalovací procedury
omezení volného pohybu výrobku – spr. orgán musí
postupovat dle Nařízení

 

 

Příklady případů, kdy se postup dle 

čl. 2 Nařízení nepoužije

 Čl. 3 (2) :

– čl. 8. odst. 1 písm. d) až f) a čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/95
(zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků - „vážné
riziko pro spotřebitele“ - RAPEX)

– čl. 50 odst. 3 písm. a) a čl. 54 nařízení (ES) č. 178/2002 (riziko
vyžadující „rychlé jednání“)

– čl. 54 nařízení (ES) č. 882/2004 (opatření proti provozovateli)

 Dočasné pozastavení uvádění na trh (čl. 7 Nařízení – vážné
ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů či důvod veřejné
mravnosti a veřejné bezpečnosti)

 

 



ProCoP = Informační místo pro 

podnikatele

 Zřízeno nařízením 764/2008

 Každý stát má své kontaktní místo (ČR – na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu)

 Informační  povinnost vůči podnikatelům, úřadům, 

Evropské komisi

 Podnikatelé zde zjistí požadavky na výrobky

 

 

Jaké informace ProCoP 

poskytuje?

 Národní technická pravidla pro určitý druh 
výrobku

 Požadavek na předchozí schválení, registraci

 Pravidla volného pohybu zboţí na vnitřním trhu 
EU

 Zásada vzájemného uznávání (Nařízení 
764/2008)

 Kontakty na příslušné orgány

 Opravné prostředky proti správním 
rozhodnutím

 

 



Jakým způsobem ProCoP 

poskytuje informace?

 Kontakt (email, fax, dopis, telefon)

 Široká síť kontaktních osob - zástupců správních úřadů 

 Spolupráce se zahraničními informačními místy 
(Product Contact Points)

 Výhody   - neformálnost

- relativní rychlost (do 15 pracovních dnů)

- bezplatnost

 

 

Dotazy na ProCoP

 Nejvíce na požadavky českých právních předpisů 
(české i zahraniční firmy) 

 Velká rozmanitost, dotazy z různých oblastí

* Často stavební, strojírenské, léčiva, kosmetické 
přípravky a hnojiva, textilní a potravinářské výrobky

 Od zřízení zodpovězeno již cca 200 dotazů –
vzrůstající tendence

 

 



Příklady dotazů na ProCoP

 Požadavky na hnojiva z Belgie (registrace)

 Přezkušování stavebních výrobků z Velké Británie

 Vodní filtry z Polska (předchozí schválení)

 Kosmetické přípravky z Bulharska (zhodnocení 
bezpečnosti)

 Káva z Austrálie (dokumentace)

 

 

Způsoby uvedení hnojiv na trh v ČR

 Registrace

 Notifikace

 Uvedení neharmonizovaných hnojiv s odkazem 
na Nařízení 764/2008

- postačuje doklad o legálním uvedení na trh v 
jiném čl. státě (nejlépe doklad o registraci)

- splnění požadavků na obsah těžkých kovů 
(vyhláška č. 474/2008 Sb.) 

- příbalový leták v češtině

- dobrovolné oznámení ÚKZÚZ (doporučováno) 

 

 



ProCoP - kontakty

 Informační místo ProCoP: 

email: procop@mpo.cz, 

telefon: 224 853 088

web:  www.mpo.cz/procop

www.businessinfo.cz/cz/dotaznik-eu

 Seznam informačních míst v Evropě: 

www.mpo.cz/dokument66084.html

 

 

SOLVIT  I

 Neformální systém řešení problémů na vnitřním 
trhu EU (jak pro občany, tak podnikatele)

 Při porušení evropského práva českým úřadem či 
úřadem jiného členského státu 

 Alternativa k soudním a správním řízením

 On-line síť tvořena 30 SOLVIT centry, propojeny 
počítačovou databází, činnost monitorována Komisí

 V ČR působí od roku 2004 na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu

 

 



SOLVIT II

 Výhody    - neformálnost

- rychlost (do 10 týdnů)

- bezplatnost

- vysoká úspěšnost (78%, v ČR 90%)

 

 

Příklad SOLVIT případu

 Finské vitamíny v ČR dle vnitrostátních předpisů
posouzeny jako léčiva přesahující hranice pro obsah
vitamínů B

 SOLVIT s pomocí Ministerstva zdravotnictví český
úřad přesvědčil o tom, že přípravek je nutno
považovat za doplněk stravy, který může být uveden
na trh i v ČR

 

 



SOLVIT CZ – kontakty

 E-mail: solvit@mpo.cz

 Telefon: 224 221 701

 Web: www.mpo.cz/solvit

 

 

Spolupráce ProCoP & SOLVIT

 Oddělení vnitřního trhu EU na MPO

 Při zjišťování požadavků na výrobky se
může ukázat, že jednání úřadu bylo v
rozporu s evropským právem –
okamžitě můžeme začít situaci řešit v
rámci neformálního systému řešení
sporů – SOLVIT

 

 



Příklad spolupráce ProCoP &

SOLVIT I

 Český dozorový orgán pokutoval prodejce 
elektrospotřebičů z Německa za neuvádění 
hlukových hodnot

 ProCoP zjistil, že se jedná  o 
neharmonizovanou oblast – povinnost 
postupovat dle Nařízení

 Řešeno jako vnitřní SOLVIT případ

 Dozorový orgán uznal svou chybu a zrušil 
plán kontrol

 

 

Příklad spolupráce ProCoP &

SOLVIT II

 Výrobce českých hnojiv hodlal rozšířit 
distribuci do Maďarska

 Maďarský orgán požadoval přezkoušení 

 ProCoP prověřil, že výrobek byl platně 
uveden na trh v ČR

 Hnojiva v Maďarsku podrobena předchozímu 
schválení

 Možnost řešit případ v rámci SOLVITu jako 
porušení evropského práva v případě 
omezení pohybu a neaplikace Nařízení

 

 



Propojení systémů pomoci pro 

podnikatele v EU

 Propojení tří služeb SOLVIT, ProCoP a JKM

 Jednotný vstup  

www.businessinfo.cz/cz/dotaznik-eu/

 JKM – jednotné kontaktní místo 

- poradce pro start s podnikáním v ČR a v 

EU

 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

JUDr. Tomáš Stehlík, LL.M.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor mezinárodní konkurenceschopnosti

stehlik@mpo.cz

Tel: 224 853 088

 

 



Povinnosti REACH

Seminář „Novinky v oblasti hnojiv“

Brno, 15/2/2011

Ing. Jan Holomek, SCHP ČR

 

 

Cíle REACH

• Zmapovat nebezpečné vlastnosti látek, které se 
pouţívají na trhu v EU

– ECHA, sběr registračních dokumentací o předepsaném 
rozsahu informací

– Poplatek

• Zveřejnit tyto informace široké veřejnosti  
http://echa.europa.eu

– Bezpečné zacházení chemickými látkami

• Popsáno v rámci zprávy o chemické bezpečnosti (CSR)

– Vyuţitelnost laickou veřejností?

• NO DATA, NO MARKET

 



Definice

• Látka

– chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem, včetně všech 
přídatných látek nutných k uchování jeho stability a 
všech nečistot vznikajících v pouţitém procesu

• Směs

– směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek

• Článek 3 nařízení REACH

 

Registrace v roce 2010

• 30/11/2010

– Nad 1000 t/rok

– Nad 100 t/rok, pokud N; R50/53

– Nad 1 t/rok, pokud CMR 1 nebo 2

• 24 675 dokumentací přijato ke zpracování

– Pokrývá cca 4300 látek

– 14 % podáno SME (malé  a střední podniky)

 

 



Registrační číslo

• Reference number XX-XXXXXXXXXX-XX-XXXX

• TYPE-BASENUMBER-CHECK-INDEX

• TYPE

– 01 Registrace

– 02 Oznámení klasifikace a označení

– 03 Látka v předmětu

– 04 PPORD

– 05 Předběţná registrace

– 06 Dotaz (Inquiry)

– 07 Izolované meziprodukty na místě

– 08 Přepravované izolované meziprodukty

– 09 Oznámení drţitele údajů

• INDEX – identifikace účastníka společného podání

• Nelze ověřit v nějaké DB, uvádí se v BL nebo prohlášením dodavatele (např. 
pokud se BL nedodává)

 

 

REACH není jen registrace

• Hlava II = registrace

– Výjimky

– článek 2 (vyjmutí z REACH)

– Příloha IV

– Příloha V

• Hlava IV = informace v dodavatelském řetězci

– Bezpečnostní listy

– (Klasifikace a označení) – viz CLP

 

 



Dodavatelský řetězec

Výrobce/Dovozce

Následný uživatel

Distributor

Následný uživatel

Spotřebitel

• Dovozce

– odpovědný za dovoz, tedy za 
uvedení na území EU

• Následný uţivatel

– Pouţívá látky nebo směsi ve své 
průmyslové nebo profesionální 
činnosti

– Výrobce směsi, odebírá pro 
vlastní pouţití, dělení do 
menších balení (přebalení)

• Distributor

– Pouze skladuje, nákup, prodej

• Spotřebitel

– Konečný uţivatel, fyzická osoba

 

 

Dodavatelský řetězec
Komunikace informací

• Povinně

– Nové informace o nebezpečných vlastnostech, bez 
ohledu na dotčená pouţití

– Další informace, které by mohly zpochybnit řízení rizik 
stanovené v dodaném BL

• Sdělují se pouze pro dotčená pouţití

 

 



Dodavatelský řetězec
Komunikace informací

• Dobrovolně, následní uţivatelé

– Má právo oznámit své pouţití

• Výrobci, Dovozci, jinému následnému uţivateli, 
distributorovi

• Pokud je to alespoň 12 měsíců před registrační 
lhůtou, pouţití se stane „určeným“

• Informace musí být dostatečné pro vypracování ES a 
posouzení chemické bezpečnosti

 

 

Následní uţivatelé

• Zpracují CSR pokud

– Nad 10 t/rok, nepodal ţádost o zahrnutí svých určených 
pouţití

– Pro kaţdé pouţití, které není popsané v ES, které mu 
byly poskytnuty v BL

– Pro kaţdé pouţití, které dodavatelem nedoporučuje

– Musí informovat ECHA - čl. 38

 

 



Následný uţivatel

• Nemusí připravit CSR, pokud:

– se nemusí dodat BL

– Dodavatel nemusí připravit CSR

– Pouţívá méně neţ 1 t/rok

– Vytvoří sám ES, který aplikuje podmínky z ES v dodaném 
BL a vyhovují jeho pouţití

– Látka je přítomna ve směsi pod určitou koncentraci

– Pouţívá látku pro VaV

 

 

Dodavatelský řetězec
Komunikace informací

• Bezpečnostní list

– Poskytuje se příjemci

– V souladu s nařízením Komise (ES) č.453/2010

– Pouze pro nebezpečné látky nebo směsi ve smyslu nařízení (ES) 
č.1272/2008 CLP

– U směsí

• obsah látky nebezpečné pro zdraví nebo ţivotní prostředí nad 1 
% hm. resp.0,2 % obj. (pro plynné směsi)

• Obsah látky nebezpečné pro zdraví nebo ţivotní prostředí v 
koncentraci přesahující specifické konc.limity.

• Obsah látky PBT, vPvB nebo z „kandidátského seznamu“ nad 
0,1 % hm.

• Obsah látky, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro 
pracovní prostředí (směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES)

 

 



Dodavatelský řetězec
Bezpečnostní list

Látka

• Podle 453/2010

• Registrační číslo

• ES pro pouţití látek

• Klasifikace dle 
67/548/EHS a 
současně CLP

• Označení pouze dle 
CLP

Směs
• Shodný formát aţ do 

1/12/2012

• Klasifikace směsi dle 
1999/45/ES, u sloţek dle 
67/548/EHS

• Označení dle 1999/45/ES

• Od 1/12/2012 do 1/6/2015

– formát dle 453/2010 příloha I

– klasifikace směsi dle 
1999/45/ES, u sloţek dle 
67/548/EHS a současně CLP

– označení dle 1999/45/ES

 

 

Dodavatelský řetězec
Bezpečnostní list

• Článek 31(9) REACH povinnost aktualizovat BL

– Jakmile jsou k dispozici nové informace

• pro látky po registraci ANO (registrace = nové informace, CSR, ES)

• pro směsi ne nutně vedoucí k informacím o nebezpečnosti celé směsi

– Po udělení nebo zamítnutí povolení

• Zatím ne, první verze přílohy XIV vyjde cca do 6 týdnů

– Po uloţení omezení

• Dle přílohy XVII

• Udělení RČ není důvodem pro aktualizaci BL

• V případě revize z jiného důvodu – zapsat RČ do BL

• Pokud výrobce směsi obdrţí BL pro látku s RČ, musí do 12 měsíců 
aplikovat nebo doporučit vhodná opatření k řízení rizik 
identifikovaných v BL pro látku

– Coţ můţe vést ke změně/aktualizaci BL pro celou směs, coţ má za následek 
uvedení RČ pro sloţky směsi

 

 



Dodavatelský řetězec
Další informace

• Látky, pro které se neposkytuje BL

• Informace, zda:

– Látka podléhá povolení

– Podrobnosti o omezení

– Registrační čísla pro látky, pro které se musí upozornit 
na povolení nebo omezení

– Další informace nezbytné pro určení rizik a uplatnění 
bezpečnostních opatření pro jejich řízení

 

 

SCHP ČR

• SCHP ČR

– Cca 120 členů, 80 individuálních

– 40 přidruţených v asociacích (AVNH ČR, SCHOD ČR, 
ČAČS, ČAPPO)

 

 



Implementace REACH

• Informace

– www.schp.cz

– Sekce Chemická legislativa a další

• Vzdělávání

– 2010: Vzděláváním ke zlepšení konkurenceschopnosti, pro členy SCHP ČR, 
pokračování Adaptabilita..

– 2007: Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti českého chemického 
průmyslu, vyškoleno přes 1500 pracovníků v oblasti REACH

– Odborné konference

• Advokacie

– Člen meziresortních připomínkových řízení relevantní legislativy (MŢP, MZ)

– Vazba na Evropské orgány a organizace –CEFIC,ECEG, AFEM, EP, ECHA…

– Člen Rady pro chemickou bezpečnost – poradní orgán ministra MŢP

– Člen Rady MPO pro chemický průmysl

 

 

ReachSpektrum, s.r.o.

• 2007

• Zakladatel SCHP ČR, 100% dceřiná společnost

• Proč?

– Potřeba dodávat servisní sluţby a poradenství nejen 
členům SCHP ČR

– Silné zázemí Svazu a know-how organizace přímo 
spojené s evropskými institucemi (CEFIC)

• www.reachspektrum.eu

 

 



ReachSpektrum, s.r.o.
Sluţby

• REACH a CLP

– Poradenství

– REACH audit

– Servisní sluţby: zpracování registrační /notifikační 
dokumentace, management SIEF, příprava dokumentů

– Asistence při inspekcích ČIŢP

• Biocidy

– Oznámení biocidních přípravků MZdr ČR

• Hnojiva

• Národní legislativa

– Databáze CHLaP MZdr

 

 

ReachSpektrum, s.r.o.
Reference

• BorsodChem MCHZ, s.r.o. | Humatex, a.s.

– sekretariát hlavního ţadatele o registraci, organizace přípravy registrační dokumentace 
včetně zprávy CSR, koordinace činnosti SIEF, komunikace v rámci SIEF a se 
strategickými partnery pro registraci, příprava listin LoA a jejich distribuce, konzultační 
servisní činnosti v rámci nařízení REACH a CLP.

• Příprava registrační dokumentace člena společného podání, komunikace v SIEF, 
komunikace s hlavním ţadatelem o registraci/konsorciem o podmínkách 
přístupu k dokumentaci a ceně LoA pro společnosti:

– Dehtochema Bitumat, s.r.o. | Fintex Chemie, s.r.o. | Fosfa akciová společnost | 
Hanácká potravinářská společnost s r.o. | HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. | 
Svaz výrobců vápna | Svaz výrobců cementu | Team-Trade s.r.o.

• Příprava dokumentů, provedení studií REACH status analysis pro společnosti:

– LIJA, a.s.

– MAGNA EXTERIORS & INTERIORS ( BOHEMIA ) s.r.o.

– PRECIOSA, a.s. a PRECIOSA ORNELA, a.s.

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

– Dopadová studie k nařízení (ES) č.1272/2008 CLP

 

 



Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Jan Holomek | SCHP ČR | jan.holomek@schp.cz | +420 739 463 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Possible options to revise 

Fertilisers Regulation 

Initial Commission’s thoughts

29 November 2010

Fertilisers Working Group

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

• To improve the functioning of the internal 
market in fertilisers whilst ensuring a high level 
of environmental and human health protection. 

• To remedy a number of weaknesses that were 
identified during the first years of the 
implementation of (EC) Regulation 2003/2003 

• To reduce compliance costs, 

• To pre-empt problems with current mutual 
recognition procedure,

• To update and adapt the instrument to recent 
policy developments.

Objectives of the future revision

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Key difficulties already identified

• Limit range of fertilisers covered by 

Reg.(EC) No 2003/2003

• Diverging rules for the control of 

contaminants

• Very lengthy procedure for the 

introduction of new fertiliser types

• Reluctance of authorities and economic 

operators to use the mutual recognition 

scheme for ‘national fertilisers’

• Encourage innovation

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

• Ex-post assessment study :

 Based on consultation of stakeholders

 Confirmation of the list of shortcomings

• Future Technical Study

 Developing policy options in agreement with 

COM, MS and stakeholders

 Assessing impacts of policy options

 Combining the policy options in the most 

optimal way 

 Help drafting of the COM proposal for revision

How shall we develop the Impact 

Assessment report supporting the 

revised Regulation ?

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

First step of IA : define possible 

policy options

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 1 : baseline option

Regulatory framework remains 

unchanged :

• (EC) Reg. N° 2003/2003 

• (EC) Reg. N° 764/2008 on mutual 

recognition

See ex-post assessment study

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 2 : Existing Legal Framework replaced 

by related policies (1) 

Reg. 2003/2003 would be repealed and 

replaced by relevant provisions and 

procedures of :

• REACH : 

 Obligations for manufacturers and 

importers to register chemical substances 

(decl. impurities)

 Chemical Safety Report (if > 10 To./Y)

 …in-depth assessment  

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 2 : Existing Legal Framework replaced 

by related policies (2) 
• For Organic Fertilisers based on 

organic wastes : 
 Directive 86/278/EEC (sewage sludge) : prevent 

harmful effects on soil, vegetation, animal and 

humans

 Regulation (EC) No 1774/2002  (animal by-

products) : health rules linked to safety of food 

chain (sanitary reasons) 

 ? all organic fertiliser types currently on the market 

covered ? Agronomic effectiveness?

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 3 : Voluntary Committment by Industry

• Industry would agree on : 

 quality procedures and standards for all 

fertilisers, including also on the presence of 

contaminants (incl. infective materials,..);

 good manufacturing practices, self-control 

activities, certification schemes 

 Existing examples (EPAGMA, FR quality 

guidelines,….)
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Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 4 : Full harmonisation based on current 

Regulation 2003/2003 format (1)

• Annex of fertiliser types with all 

technical details (minimum nutrient 

content, description of manufacturing 

procedures)

• Maximum limit values for contaminants 

and specific technical requirements for 

additives

• Data requirements and clearer 

procedures (deadlines !) for approval

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 4 : Full harmonisation based on current 

Regulation 2003/2003 format (2)

• Two sub-options: 

 either regulating all different fertiliser 

categories (mineral, organic, organo-

mineral, soil improvers, growing media) in 

one Regulation

 or developing separate Regulations for one 

or each of the different categories

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 5 : listing authorised ingredients and 

additives (1)

• Alternative to types listing (option 4) : 

 Annex containing permitted ingredients 

and additives

 Limit values for contaminants and other 

specific technical details

 Further details developed in EN standards

 Regularly adapting the list to technical 

progress

 

 



Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 5 : listing authorised ingredients and 

additives (2)

• Two sub-options: 

 either regulating all different fertiliser 

categories (mineral, organic, organo-

mineral, soil improvers, growing media) in 

one Regulation

 or developing separate Regulations for one 

or each of the different categories
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Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 6 : New Approach (2)

• Specify general essential requirements 

with regard to safety, agronomic and 

other specific technical issues

• To guarantee safe and efficient 

fertilisers or additives

• All further details – in necessary also 

individual types – would be developed 

in EN standards
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Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Option 6 : New Approach(2)

• no more listing of ingredients or types

• no more need for frequent adaptations 

to technical progress

• Same two sub-options: 

 all different fertiliser categories in one 

Regulation

 or developing separate Regulations for one 

or each of the different categories

 

 

Fertilisers Working Group – 29 Nov. 2010

Working document - does not represent consolidated views of the Commission 

Options to be choosen depending on fertilisers 

categories

• Depending on IA, one could opt for

 Option 5 or …..for organic fertilisers

 Option 6 or ….for growing media

 ……
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Your reactions are more than welcome, 

they are required for a comprehensive 

IMPACT ASSESSMENT duly justifying 

APPROPRIATE REVISION !
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CCV eGovernment1. Registr hnojiv na PF

Portál farmáře je součástí portálu Ministerstva

zemědělství eAgri – www.eagri.cz
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CCV eGovernment1. Registr hnojiv na PF

Registr hnojiv umožňuje na Portálu farmáře (PF) 

nově prohlížení aktuálních informací 

o hnojivech:

– ZAREGISTROVANÝCH 

– OHLÁŠENÝCH 

– VZÁJEMNĚ UZNANÝCH

– ES HNOJIVECH

Vyhledávání hnojiv na PF je přístupné všem – není 

potřeba mít zřízený účet.
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CCV eGovernment

Následuje 

praktická

ukázka

1. Registr hnojiv na PF

1. Registr hnojiv na PF

 

 

ELEKTRONICKY
ZOBRAZUJEME, ALE CHCEME SE 

BEZ PAPÍROVÁNÍ OBEJÍT

TAKÉ PŘI VKLÁDÁNÍ HNOJIV!

JAK JEDNODUŠE 
ELEKTRONICKY  PŘÍMO VLOŢIT 

ES HNOJIVA NA PORTÁL FARMÁŘE?
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CCV eGovernment2. ES hnojiva na PF

Ke vložení ES HNOJIVA

přes PF je potřeba mít zřízen 

PŘÍSTUP NA PORTÁL FARMÁŘE.

 

 

Zřízení přístupu na 
Portál farmáře se 

rozhodně vyplatí!
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www.ccv.cz
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Podpora uživatelů PF

Helpdesk MZe (portál)

helpdesk@mze.cz

Hotline CCV (Registr hnojiv)

hotlinesr@ccv.cz

Podpora uživatelů
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Co jste se dozvěděli?

 

 



MŮŢE TO BÝT JEDNODUŠŠÍ, NEŢ SI MYSLÍTE

 


