
 
 

III. 
O d ů v o d n ě n í  

 
 

I. Obecná část 
 
 

Návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle 
zákona o biocidech 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Současná právní úprava v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh, a to zákon 
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude po přijetí 
návrhu zákona o biocidech o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o biocidech), který je projednáván Parlamentem České republiky 
jako sněmovní tisk č. 589, bez náhrady zrušen.  
Návrh zákona o biocidech předpokládá, že za provedení odborných úkonů v rámci plnění 
úkolů vyplývající ČR z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání 
biocidních přípravků na trh a jejich používání (dále jen „nařízení o biocidech“) bude 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vybírat úhradu nákladů na provedení 
odborných úkonů. Bez přijetí tohoto návrhu vyhlášky by ministerstvo nemohlo za hodnocení 
podaných žádostí požadovat úhradu nákladů za provedení odborných úkonů, tak jak 
předpokládá § 16 návrhu zákona o biocidech.  
Předkládaný návrh vyhlášky tak umožní ministerstvu, jakožto příslušnému orgánu ve smyslu 
nařízení o biocidech, vybírat poplatky za odborné úkony provedené ministerstvem samotným 
nebo jemu přímo podřízených institucí a ostatními dotčenými orgány státní správy v rámci 
plnění úkolů vyplývajících z nařízení o biocidech. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Navrhovaná právní úprava navazuje na zmocňovací ustanovení upravené v § 19 a provádí 
§ 16 odst. 3 návrhu zákona o biocidech, podle kterého se stanoví výše úhrady nákladů na 
provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností, maximální výši úhrad nákladů na 
provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výši záloh na úhradu nákladů na 
provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností. 
Návrh vyhlášky je tak v plném souladu se zmocněním daným návrhem zákona o biocidech. 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Návrh vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými 
právními zásadami práva EU.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSABMHS859)



 
 

Judikatura Evropského soudního dvora se nedotýká problematiky, která je upravena 
navrhovaným návrhem vyhlášky.  
Předložený návrh vyhlášky je v souladu s principy doporučenými orgány EU a uplatňovanými 
v členských zemích EU.  
Návrh vyhlášky je tedy s právem EU plně slučitelný. 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nebude mít nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Přijetí 
návrhu vyhlášky bude naopak znamenat příjem finančních prostředků do státního rozpočtu.  
Návrh vyhlášky bude mít dopad na podnikatelské prostředí v České republice, neboť povede 
ke zvýšení nákladů spojených s dodáváním biocidních přípravků na trh na území České 
republiky. Vyhodnocení dopadu na státní rozpočet a podnikatelské prostředí je součástí 
hodnocení dopadu k návrhu zákona o biocidech. 
Nepředpokládají se žádné negativní sociální dopady. 
Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž žádné dopady na životní prostředí. 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 
diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 
rovnosti mužů a žen. 
 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

Návrhem vyhlášky se nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů. 
 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh zákona předpokládá, že ministerstvo provede vyúčtování úhrady za odborné úkony na 
základě vykázaného množství odvedené práce v rámci poskytnutých odborných úkonů 
v souladu s tímto návrhem vyhlášky. 
Korupční rizika spojená s tímto návrhem vyhlášky spočívají v případném ovlivňování 
expertních pracovníků, jež provádí odborné úkony v rámci plnění úkolů vyplývajících 
z nařízení o biocidech, zástupci žadatelů, tak aby ve výsledku expertní pracovníci vykazovali 
nižší objem odvedené práce a snížili tak výši úhrad za provedené odborné úkony. Tato rizika 
jsou více spojena s odbornými úkony v rámci komplikovanějších činností, jako je hodnocení 
žádosti o schválení účinné látky. 
Způsob eliminace takového rizika bude spočívat v metodickém vedení vedoucích pracovníků, 
kteří zodpovídají za přidělování práce jednotlivým expertním pracovníkům a důsledné 
kontroly jimi vykazované práce. 
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8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 
a obranu státu. 
 
 
Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Pracovní návrh vyhlášky byl předložen společně s návrhem zákona. Finanční dopady 
nastavení systému poplatků za poskytování odborných úkonů příslušných orgánů, včetně 
posouzení jednotlivých variant řešení, byly podrobně vyhodnoceny v RIA k návrhu zákona 
o biocidech. Dopady vyplývající z připravovaného návrhu nejdou nad rámec RIA k návrhu 
zákona o biocidech. 
 

 

II. Zvláštní část 

 

K § 1 

Ustanovení stanoví prostřednictvím přílohy č. 1 výši záloh na úhradu nákladů na provedení 
odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci 
jednotlivých činností v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 návrhu zákona o biocidech. 

 

K § 2 

Ustanovení stanoví prostřednictvím přílohy č. 2 výši úhrad nákladů na provedení odborných 
úkonů v souladu s § 16 odst. 3 návrhu zákona o biocidech tak, že bude stanoven počet hodin 
strávených na jednotlivých činnostech při hodnocení dokumentace podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a vynásobí se sazbou za provedené odborné úkony, která je uvedena v příloze č. 2 
k této vyhlášce. 

 

K § 3 

Ustanovení upravuje nabytí účinnosti vyhlášky, a to patnáctým dnem od jejího vyhlášení ve 
Sbírce zákonů. 

 

K příloze č. 1 

Příloha podrobně stanoví výši záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů 
a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností. Členění struktury jednotlivých činností odpovídá doporučení Evropské komise. 

 

K příloze č. 2 

Příloha stanoví hodinové sazby za provedení odborných úkonů. 
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