
II. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 
A.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 
 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1    Název 

 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory 
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.  
  
1.2 Definice problému 
 
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., v § 3 odst. 3 písm. m) stanoví, že 
pokud vydání osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. c) zákona vyžaduje provedení kontroly 
podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2, rozhodne Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
o tom, že žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, 
který stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou.  
 
Tomu odpovídá též změna provedená zákonem č. 180/2016 Sb. v § 14 zákona 
č. 146/2002 Sb., kdy Ministerstvo zemědělství je nově zmocněno k tomu, aby vyhláškou 
kromě sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely 
kontroly podle § 3 odst. 6 zákona stanovilo i výši paušální částky nákladů vzniklých 
v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2. 
 
Do vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné 
laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, je proto 
v souladu s aktuálním zmocněním daným § 14 zákona nutno doplnit stanovení výše paušální 
částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona. 
 
 
1.3  Popis existujícího stavu a přijatých opatření v dané oblasti 
 
Výroba, obchodování a manipulace s potravinami určenými k lidské spotřebě zaujímají 
důležité postavení na jednotném vnitřním trhu  Evropské unie, který zahrnuje oblast bez 
vnitřních hranic, v níž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. 
 
Povinností členských států je usilovat o ochranu zdraví a hospodářských zájmů svých 
občanů, proto je ochrana zdraví v popředí zájmu Evropské unie. Tím je určen i význam 
úředního dozoru nad potravinami. Úřední dozor nad trhem s potravinami je prováděn Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle 
§ 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb. vydává provozovatelům potravinářských podniků 
za stanovených podmínek na jejich žádost osvědčení. Je-li pro účely vydání osvědčení nutno 
provést kontrolu, jedná se o kontrolu provedenou na žádost provozovatele a její náklady 
nese provozovatel potravinářského podniku. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 
 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce,  

- provozovatelé potravinářských podniků. 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem navrhované právní úpravy je vyhláška, která bude vedle dosavadního sazebníku 
náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce pro účely kontroly upravovat též výši paušální částky nákladů vzniklých 
v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona č. 146/2002 Sb. 
 
Výše náhrady nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly podle 
§ 3 odst. 6 zákona se nemění. 
 
 
1.6   Zhodnocení rizika 
 
V případě zachování současného stavu nebude možné stanovit výši nákladů vzniklých 
v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona č. 146/2002 Sb. 
 
 
2.  Návrh variant řešení 
 
První varianta řešení předpokládá zachování vyhlášky č. 132/2015 Sb. v nezměněné 
podobě. Existence stávající vyhlášky v současné podobě by nesplňovala podmínky 
ustanovení § 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 146/2002 Sb. 
 
Druhá varianta řešení  znamená novelu vyhlášky č. 132/2015 Sb.  Novela vyhlášky by 
splnila podmínky ustanovení § 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 146/2002 Sb. 
 
Třetí varianta řešení předpokládá nahrazení vyhlášky č. 132/2015 Sb. novou vyhláškou. 
 
 
2.1  Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování  
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude provádět kontrolu podle § 3 odst. 3 písm. 
c) bodu 2 zákona č. 146/2002 Sb. pro účely vydání osvědčení a rozhodovat o povinnosti 
nahradit náklady kontroly § 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 146/2002 Sb.    
 
 
3.    Vyhodnocení přínosů a nákladů 
 
3.1  Identifikace nákladů a přínosů 
 
3.2  Náklady  
  
Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty. § 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 146/2002 Sb. stanoví, že Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce rozhodne o tom, že náklady kontroly provedené pro 
účely vydání osvědčení hradí žadatel. Návrh tedy pouze stanoví pravidlo výpočtu nákladů, 
které zákon předpokládá, tedy výši paušální částky na hodinu výkonu kontroly. Návrh  
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nepředpokládá žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí. 
Výsledkem bude aktuální a přehledná právní úprava. 
 
 
3.3  Přínosy  
 
Přijetím navrhované právní úpravy dojde ke splnění požadavků zákona č. 146/2002 Sb., tedy 
ke stanovení výše náhrady nákladů kontroly vykonávané pro účely vydání osvědčení na 
žádost provozovatele potravinářského podniku. 
 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
První varianta řešení 
  
Zachování stávajícího znění vyhlášky by si vyžádalo zvýšené nároky na státní rozpočet, kdy 
by nebylo možné po žadatelích o osvědčení požadovat náklady kontroly provedené za 
účelem vydání osvědčení. Vyhláška by nereflektovala zmocnění v § 14 zákona 
č. 146/2002 Sb., ve znění zákona č. 180/2016 Sb. 
 
Druhá varianta řešení 
 
Novelizace vyhlášky č. 132/2015 Sb. by si nevyžádala zvýšené nároky na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty; z ostatních hospodářských subjektů by měla novelizace dopad 
pouze na provozovatele potravinářských podniků požadující vydání osvědčení podle § 3 
odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona. Jedná se však o dopad přímo předpokládaný zákonem. 
Návrh by také nepředpokládal žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní 
prostředí. Předmět úpravy vyhlášky by odpovídal zmocnění § 14 zákona č. 146/2002 Sb., 
ve znění zákona č. 180/2016 Sb. 
 
 
Třetí varianta řešení 
 
Realizace navrhované právní úpravy  by si nevyžádala zvýšené nároky na státní rozpočet 
ani na ostatní veřejné rozpočty; z ostatních hospodářských subjektů by mělo vydání nové 
vyhlášky dopad pouze na provozovatele potravinářských podniků požadující vydání 
osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona. Návrh nové vyhlášky by také 
nepředpokládal žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.  
Vytvoření nové vyhlášky však není nutné, novela stávající vyhlášky je plně postačující.  
 
 
4.  Návrh řešení 
 
4.1  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Variantou doporučenou k nejvhodnějšímu řešení je varianta druhá. 
 
 
5.    Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Orgánem odpovědným za realizaci navržené varianty, kterou je novela vyhlášky 
č. 132/2015 Sb., je Ministerstvo zemědělství. 
  
Z pohledu vynucování a úřední kontroly je dopad navržené varianty irelevantní.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE7B8MPL)



4 

 

5.1 Vynucování 
 
V případě novely vyhlášky spadá problematika vynucování do gesce dozorových orgánů 
v působnosti Ministerstva zemědělství (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). 
 
 

6. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 
diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 

 
 
7.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
 osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní 
úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
 
 
8.  Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 
 
10.  Konzultace a zdroje dat 
 
Základem pro zpracování RIA byly podklady poskytnuté od Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce.  
 
 
11.  Kontakty a prohlášení o schválení RIA  
 

Ministerstvo zemědělství - Odbor potravinářský 

Ing. Irena Zelinková 

Tel. : +420 221 812 365 

e-mail:  irena.zelinkova@mze.cz 
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B.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky uvedeným v § 14 
zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb. 
 
Předpisy Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují. 
Návrhem nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie 
a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 
 
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové technické 
specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 
K § 1 
Rozšíření předmětu úpravy vyhlášky v § 1 a nově vkládané ustanovení § 2a navazuje na 
ustanovení § 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 146/2002 Sb., ve znění zákona č. 180/2016 Sb., 
které vyjmenovává jednotlivé druhy nákladů, které mohou Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci v souvislosti s vydáváním osvědčení žadateli vznikat. O tom, že žadatel uhradí 
jednotlivé druhy nákladů, rozhoduje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
 
K bodu 2 
K § 2a 
Výše paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) 
bodu 2, tedy kontrolou provedenou pro účely vydání osvědčení žadateli, se stanoví ve výši 
500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu kontroly. Jedná se 
o stejnou částku jako u vyhlášky č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky 
nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a 
nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a 
surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).   
 
Stanovená paušální částka také odpovídá svou výší poplatku za každou započatou hodinu 
místního šetření nebo ohledání na místě v pracovní době správního úřadu ve smyslu položky 
20 písm. a) přílohy (sazebníku správních poplatků) k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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K bodu 3 
K příloze č. 1 
Změny provedené v příloze č. 1 odpovídají současnému vývoji prováděných rozborů. Byly 
vyškrtnuty nadále nepoužitelné rozbory, u některých rozborů byl upraven název nebo výše 
nákladů a byly doplněny nové používané rozbory. 
 
Příloha č. 1 se mění v následujících bodech: 
 
Bod č. 144 (Stanovení obsahu pevných a tekutých částí a rozpuštěného uvolněného tuku ve 
výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách ) se vyškrtává a následně dochází 
k přečíslování následujících položek. 
 
Nový bod č. 361 zní: Stanovení vybraných parametrů piva pomocí automatického 
analyzátoru (výše náhrady nákladů 560 Kč). 
 
Změna názvu bodu č. 427: Stanovení esterů 3-monochlorpropandiolu a esterů glycidolu 
rostlinných olejích a ztužených tucích metodou GC/MS. 
 
Vyškrtává se dále bod č. 416 (Společné stanovení obsahu glukózy a fruktózy ve víně 
diferenční pHmetrií) a následuje přečíslování položek. 
 
Do tabulky jsou doplněny nové body: 
 
487. Enzymatické stanovení obsahu škrobu HPLC. 
488. Stanovení čisté svalové bílkoviny.  
489. Stanovení zpolymerovaných triacylglycerolů v tucích metodou HPLC.   
490. Stanovení nepovolených barviv v potravinách metodou LC-MS.  
491. Stanovení tropanových alkaloidů v potravinách rostlinného původu metodou LC-
MS/MS.  
492. Stanovení amygdalinu v potravinách metodou HPLC/UV-VIS/DAD.    
493. Stanovení enzymů v potravinách metodou polyakrylamidové gelové elektroforézy.  
494. Stanovení aktivity papainu v potravinách pHmetricky.               
495. Stanovení aktivity trypsinu v potravinách spektrofotometricky.   
496. Stanovení a identifikace charakteristických proteinů v potravinách proteomickou 
analýzou s využitím LC-MS/MS.         
497. Stanovení mikrocystinů v doplňcích stravy metodou LC-MS/MS.               
498. Stanovení obsahu katechinů v čaji metodou HPLC.                                   
499. Stanovení kyseliny citronové ve víně s využitím multiparametrického automatického 
analyzátoru a enzymatického setu firmy Thermo Fisher Scientific.  
500. Stanovení cukrů (glukóza a fruktóza) s využitím multiparametrického automatického 
analyzátoru a enzymatického setu firmy Thermo Fischer Scientific.  
 
 
K Čl. II  
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2017. 
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