
III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 
 
Název 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení 
slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,  
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 

Seznamy laboratoří oprávněných manipulovat s virem slintavky a kulhavky jsou 
v současné době obsaženy v příloze vyhlášky č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení 
slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,  
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. (dále jen „vyhláška č. 389/2004 Sb.“), ve které je 
transponována směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření 
Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 
89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS.  

 
Vzhledem k tomu, že takové seznamy lze v rámci vyhlášky obtížněji aktualizovat  

a také proto, že na základě § 48 odst. 1 písm. k) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Ústřední veterinární správa zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy  
v souladu s právními akty Evropské unie seznamy referenčních laboratoří Evropské unie, 
národních referenčních laboratoří členských států a laboratoří členských států oprávněných  
k výkonu určité laboratorní činnosti, navrhuje se tyto seznamy zveřejnit na tomto místě  
a z vyhlášky vypustit.  
 

 
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 s veterinárním zákonem a s jeho zmocněním.  

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, 

nedotýká se mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, včetně Smlouvy  
o Evropské Unii, a je plně slučitelná s právními akty a právem Evropské unie. 

 
Navrhovaná vyhláška souvisí s těmito předpisy: 

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství 
pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS 
a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS. 
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Návrh vyhlášky je s uvedeným zákonem a uvedeným předpisem Evropské unie plně 
slučitelný. 

 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti změny 
 

Hlavní věcná úprava opatření pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení 
vychází ze směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření 
Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 
89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS. Tato směrnice je transponována ve 
vyhlášce č. 389/2004 Sb. 

 
Jak je uvedeno výše, návrh předpokládá nahrazení přílohy, která obsahuje seznamy 

národních laboratoří členských států oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky 
odkazy na seznamy těchto laboratoří zveřejněné na internetových stránkách Státní 
veterinární správy. Tato změna přinese možnost snadnější a podstatně rychlejší aktualizace 
těchto seznamů v případě jejich změny.  

 
 
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 

 
Nejsou předpokládány žádné hospodářské dopady.  

 
Předkládaný materiál nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 

 
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 podnikatelské prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na podnikatelské prostředí. 

 
Dopady na životní prostředí 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné dopady na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 

diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává.  
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se u předloženého 

návrhu neočekávají.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 
 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I.  
 
K bodům 1, 2, 6, 8, 10 a 11  
 

Znění vyhlášky se přizpůsobuje novým podmínkám souvisejících s přijetím 
Lisabonské smlouvy a odkazy na předpisy „Evropských společenství“ a na „Evropské 
společenství“ se nahrazují odkazy na předpisy „Evropské unie“ a na „Evropskou unii“ nebo 
na „Unii“.  
 
K bodům 3 až 5, 7 a 9 

Navrhuje se zrušení přílohy č. 11 a nahrazení odkazů na tuto přílohu v textu vyhlášky 
odkazy na seznamy zveřejněné na internetových stránkách Státní veterinární správy.  
 
 
K čl. II. 
 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dne 1. srpna 2015. 
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