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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve
znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb.,
zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona
č. 378/2007 Sb.:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a zakazuje uvádění výrobku
obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu.

§ 2

(1) Dimethyl-fumarát je chemická látka s názvem
podle IUPAC dimethyl-(E)-butendionát (číslo
CAS 624-49-7, číslo EINECS 210-849-0).

(2) Pro účely tohoto nařízení se výrobkem obsa-

hujícím dimethyl-fumarát rozumí výrobek nebo jeho
část, kde je

a) přítomnost dimethyl-fumarátu uvedena, nebo

b) koncentrace dimethyl-fumarátu vyšší než 0,1 mg/
/kg hmotnosti výrobku nebo jeho části.

§ 3

Výrobek obsahující dimethyl-fumarát je vždy po-
važován za nebezpečný a nesmí být uveden na trh nebo
do oběhu.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.
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1) Rozhodnutí Komise 2009/251/ES ze dne 17. března 2009, kterým členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky
obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. srpna 2009

o používání sedimentů na zemědělské půdě

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí stanoví podle § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998
Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomoc-
ných rostlinných přípravcích a substrátech a o agroche-
mickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnoji-
vech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob použí-
vání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evi-
dence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových
prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kte-
rou má být použit, požadavky na další fyzikálně-che-
mické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy roz-
boru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků.

§ 2
Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek

v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit,
a biologické vlastnosti sedimentu

(1) Limitní hodnoty rizikových prvků a riziko-
vých látek v sedimentu jsou stanoveny v příloze č. 1
k této vyhlášce. Limitní hodnoty jsou stanoveny při
použití postupů podle určených norem (§ 4 odst. 1
a 2) publikovaných ve Věstníku Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Určenou
normou se rozumí česká technická norma, další tech-
nická norma nebo technický dokument mezinárodních,
popřípadě zahraničních organizací nebo jiný technický
dokument obsahující podrobnější technické poža-
davky, určené a oznámené k této vyhlášce podle zákona
o technických požadavcích na výrobky1) (dále jen
„určená norma“). Dodržení limitních hodnot se pro-
kazuje protokolem o výsledcích analýz vzorků sedi-
mentu odebraných před a po jeho vytěžení a průvodním
listem odběru vzorků sedimentu. Vzor formuláře prů-
vodního listu odběru vzorků sedimentu je uveden v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Limitní hodnoty rizikových prvků a riziko-

vých látek v půdě, na kterou má být sediment použit,
jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Limitní
hodnoty jsou stanoveny při použití postupů podle
určených norem (§ 4 odst. 1 a 2) publikovaných ve
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví. Dodržení limitních hodnot se
prokazuje protokolem o výsledcích analýz vzorků půd
a průvodním listem odběru vzorků půdy. Vzor formu-
láře průvodního listu odběru vzorků půdy je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Limitní hodnoty rizikových prvků v půdě ne-
jsou stanoveny pro půdy na substrátech s geogenně
podmíněnými extrémními obsahy některých riziko-
vých prvků. Sediment na tyto půdy lze použít pouze
v případě, že obsahy rizikových prvků v sedimentu
nepřekračují obsahy rizikových prvků v těchto půdách,
přičemž ustanovení § 3 písm. a) a b) se nepoužijí.

(4) V případech, kdy je vzhledem k specifickým
místním podmínkám podezření z kontaminace sedi-
mentu jinými rizikovými prvky nebo rizikovými lát-
kami, než které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vy-
hlášce, a to v koncentracích, které by mohly vést k po-
škození fyzikálních, chemických nebo biologických
vlastností zemědělské půdy [§ 9 odst. 2 písm. c) zákona
o hnojivech], se postupuje podle zákona o ochraně ze-
mědělského půdního fondu2). Biologické vlastnosti se-
dimentu a půdy a kontaminace sedimentu patogenními
činiteli se zjišťují ekotoxikologickými testy a sledová-
ním indikátorových mikroorganismů podle přílohy č. 4
k této vyhlášce.

§ 3

Podmínky a způsob používání sedimentů
na zemědělské půdě

Na zemědělské půdě lze používat sedimenty, po-
kud

a) hodnoty koncentrací rizikových prvků a riziko-
vých látek v nich obsažených nepřesahují limitní
hodnoty stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
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1) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
zákona č. 205/2002 Sb.

2) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.



b) koncentrace vybraných rizikových prvků a riziko-
vých látek v půdě nepřekračují limitní hodnoty
stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce; koncen-
trace vybraných rizikových prvků a rizikových lá-
tek v půdě se nezjišťují v případě, nepřekračují-li
zjištěné obsahy rizikových prvků a rizikových lá-
tek v sedimentu limitní hodnoty stanovené v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce,

c) nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo
biologických vlastností půdy, na kterou jsou vy-
těžené sedimenty použity, a výše obsahu skeletu
v sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce,

d) je dodržena maximální aplikační dávka sedimentu,
stanovená v příloze č. 5 k této vyhlášce, při do-
držení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho
použití nezhorší vodní režim půdy,

e) stanovená dávka sedimentu je na pozemek použí-
vána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém
časovém období za příznivých fyzikálních
a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše po-
zemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedi-
mentu do 10 cm; v případě menší hloubky ornič-
ního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr
použitého sedimentu k ornici 1 : 3; hloubka ornice
se hodnotí podle pátého číselného znaku bonito-
vaných půdně ekologických jednotek,

f) jsou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich
rozprostření,

g) doba od posledního použití sedimentu na daný
pozemek je delší než 10 let,

h) doba od posledního použití upraveného kalu na
daný pozemek je delší než 1 rok,

i) ekotoxikologické testy uložené podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu2) nepro-
káží kontaminaci sedimentu, pokud byly tyto testy
uloženy,

j) sledování indikátorových mikroorganismů ulo-
žené podle zákona o ochraně zemědělského půd-
ního fondu2) neprokáže kontaminaci sedimentu
patogenními činiteli, pokud bylo toto sledování
uloženo.

§ 4

Postupy rozboru sedimentů a půdy a metody odběru
vzorků sedimentu a půdy

(1) Analytické rozbory sedimentů a půdy se pro-
vádějí v akreditovaných laboratořích nebo jiných od-
borných pracovištích, které mají posouzený systém
kvality podle určené normy3) pro stanovené ukazatele.
Použijí se postupy rozboru a testování sedimentů
a půdy podle určených norem nebo jiné ověřené a vali-
dované postupy.

(2) Odběry vzorků sedimentu se provádějí ze dna
rybníků, vodních nádrží, vodních toků a meziskládek
sedimentů podle určených norem nebo jiných ověře-
ných a validovaných postupů. Odběry provádějí akre-
ditovaná pracoviště nebo jiná odborná pracoviště, která
mají posouzený systém kvality zahrnující vzorkování
podle určené normy3).

(3) Odběry vzorků a zjišťování agrochemických
vlastností půdy, na kterou má být sediment použit, se
provádějí postupem stanoveným vyhláškou o agro-
chemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování
půdních vlastností lesních pozemků4) nebo jinými ově-
řenými a validovanými postupy. Výsledky agrochemic-
kého zkoušení zemědělských půd nesmí být starší 6 let.

§ 5

Evidence o použití sedimentů

Formulář evidenčního listu o použití sedimentu na
zemědělské půdě je uveden v příloze č. 6 k této vy-
hlášce. Evidenci o množství, druhu a době použití se-
dimentů podle jednotlivých pozemků, plodin a let tvoří
evidenční list, průvodní list odběru sedimentu, prů-
vodní list odběru půdy a protokoly o provedených od-
běrech a analýzách vzorků.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Miko, Ph.D. v. r.
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3) ČSN EN ISO/IEC 17025.
4) Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků,

ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
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