
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy 
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2 Definice problémů 
 
Jedná se o jednoduchou úpravu, jejíž nutnost plyne z opravy směrnice Rady 2005/94/ES ze 
dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení 
směrnice 92/40/EHS. Tato oprava byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 
4. června 2015. 

 
Oprava dotčeného bodu směrnice upravuje možnost výběru z variant podmínek, které musí 
splňovat násadová vejce, ze kterých pocházejí jednodenní kuřata přesouvaná  
z hospodářství nacházejících se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se mimo 
oblast očkování.  

 
Nově je nutno splnit pouze podmínky vyjmenované v odstavci 3 písm. a) přílohy č. 9 vyhlášky 
č. 36/2007 Sb. To znamená, že násadová vejce, ze kterých pocházejí jednodenní kuřata 
přesouvaná z hospodářství nacházejících se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících 
se mimo oblast očkování musí pocházet z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo 
vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou, před zahájením přepravy 
musí být náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou, musí být 
přepravena přímo do určené líhně a musí být v líhni zpětně dohledatelná. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Platnou právní úpravu představuje vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární 
influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou chovatelé zvířat. 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem návrhu je tedy promítnutí opravy směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 
o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. Tato 
oprava byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. června 2015. 
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného stavu by nebylo plně transponováno právo Evropské unie. 
 

2. Návrhy variant řešení 
 

2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) hlediska 
vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě nového 
legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit 
pouze legislativní formou, konkrétně vyhláškou.  

 
Tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 

 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu novely vyhlášky. Toto řešení by mělo 
za následek, že by nebylo plně transponováno právo Evropské unie v této oblasti. 

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („příprava vyhlášky“) 

 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 
Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověka, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Nutnost této změny plyne z opravy směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 
o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. Tato 
oprava byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. června 2015. 

 
Tato varianta je tedy jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Varianta 1 
 
Jak již bylo uvedeno výše, nulovou variantu nelze využít vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky 
reaguje na nutnost změny vyplývající z opravy směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 
2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 
92/40/EHS. 
 
3.2 Varianta 2 
 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky 
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

 
Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
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4. Návrh řešení 
 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
vyhlášky. 

 
Důvodem pro výběr varianty 2 je skutečnost, že pouze tato varianta může zajistit plnou 
transpozici práva Evropské unie do předpisů České republiky. Varianta 1 tuto možnost 
nesplňuje, a proto se nedoporučuje. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými prostředky 
vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především prováděním soustavného státního 
veterinárního dozoru příslušnými orgány veterinární správy, případně pak ukládáním 
závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků nebo ukládáním pokut. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum nového předpisu budou orgány veterinární správy provádět na základě sledování 
a pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh vyhlášky byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými odbornými útvary 
Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Uvedení s návrhem souhlasí.  

 
Návrh vyhlášky byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s článkem 
13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž 
zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou pro zapojování 
veřejnosti do přípravy vládních dokumentů schválenou usnesením vlády České republiky 
č. 1146/2009 a  s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění usnesení vlády 
České republiky č. 26/2014. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Markéta Řádková 
Funkce:  Právní referent 
Útvar: Odbor legislativní a právní,  

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy ČR 
Telefon:  227 010 632 
E-mail:   m.radkova@svscr.cz 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů zákonem, 
k jehož provedení se navrhuje. 

 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 5 odst. 4 písm. a), § 10 
odst. 3 písm. a), b), e) až f) a § 51a odst. 3 zákona veterinárního zákona. 
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Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky souvisí s těmito právními akty Evropské unie: 

 

 Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro 
tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. 

 Oprava směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství 
pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. Tato oprava byla 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. června 2015. 
 

Navrhovaná vyhláška je s těmito předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie plně 
slučitelná. 

 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie.  

 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
 
Hospodářské a finanční dopady  

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty.  
 
Dopady na podnikatelské prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na podnikatelské prostředí.  
V praxi však může nastat spíše teoretická situace, která by znamenala náklady pro 
vývozce/obchodníka ve výší cca 20 000 Kč na jedno vyšetřené hejno rodičů jednodenních kuřat.     
Navrhovaná změna stanovuje pravidla přesunů ve vztahu k pásmům, kde se očkuje proti 
aviární influenze. Vakcinace proti aviární influenze v České republice se v souladu 
s vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, neprovádí. Případný výskyt 
aviární influenzy by se v České republice zavedením vakcinace neřešil. Vakcinace by 
přicházela v úvahu jen, pokud by se nákazová situace významně zhoršila a aviární influenza 
by se v chovech opakovaně vyskytovala (jako je tomu např. v Itálii). V současné době je 
dozor nad výskytem nákaz, systém včasného odhalení výskytu aviární influenzy a včasných 
opatření nastaven tak, že tato situace je teoretická. Z uvedených důvodů proto nelze reálně 
předpokládat náklady za vyšetření hejna rodičů jednodenních kuřat.  
 
Sociální dopady 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. 
 
Dopady na životní prostředí 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné dopady na životní prostředí. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob 
nakládání s nimi. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
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II. Zvláštní část 
 
K článku I 
K bodu 1 
 
Znění vyhlášky se přizpůsobuje podmínkám souvisejících s přijetím Lisabonské smlouvy 
a odkazy na předpisy „Evropských společenství“ se nahrazují odkazy na předpisy „Evropské 
unie“. 
 
K bodu 2 
 
Na základě opravy Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005  
o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS 
se ustanovení upravuje v tom smyslu, že je nutno splnit pouze podmínky vyjmenované 
v odstavci 3 písm. a) přílohy č. 9 této vyhlášky.  

 
K článku II 
 
Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje, s ohledem na předpokládanou délku legislativního 
procesu, dnem 1. února 2016. 
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