
1 
 

III. 
ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 
  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích 
na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách 
jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.2. Definice problému 

 
Hlavním důvodem pro novelu vyhlášky je potřeba harmonizace právní úpravy 

veterinárních požadavků na obchod se spermatem, vaječnými buňkami a embryi koňovitých 
vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se 
mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata 
z čeledi koňovitých (dále jen „prováděcí nařízení č. 846/2014“).  

Shora uvedené nařízení, které je přímo použitelné od 1. října 2014, mění části přílohy  
č. 9, která upravuje podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu ovcí, koz nebo 
koňovitých, střediska pro skladování spermatu ovcí, koz nebo koňovitých, týmu pro odběr 
embryí ovcí, koz, prasat nebo koňovitých a týmu pro produkci embryí ovcí, koz, prasat nebo 
koňovitých, podmínky pro dozor v nich a veterinární požadavky na odběr spermatu ovcí, koz 
a koňovitých a na odběr vaječných buněk a embryí ovcí, koz, prasat a koňovitých.  
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
  

Základní právní úprava obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi je 
obsažena v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 380/2003 Sb.,  
o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi  
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 380/2003 Sb.“), implementuje evropské předpisy v  této oblasti  
a problematiku podrobněji rozvádí.  

 Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro 
obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do 
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v 
příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS, v platném znění, je základním právním předpisem 
Evropské unie, který mj. upravuje podmínky obchodování se spermatem, vaječnými buňkami 
a embryi a podmínky jejich dovozu ze třetích zemí.  

 Prováděcí nařízení č. 846/2014 některé dílčí podmínky reviduje. Příloha D je 
transponována ve vyhlášce č. 380/2003 Sb. jako příloha č. 9.  
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 

- Státní veterinární správa 

- Schválení veterinární lékaři 

  
1.5. Popis cílového stavu 

Harmonizace právní úpravy obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi 
s novým předpisem Evropské unie a přehledná právní úprava v dané oblasti.  
 
1.6. Zhodnocení rizika 

Neprovedení novely vyhlášky č. 380/2003 Sb. v podobě v jaké je navrhována (viz bod 2, 
Varianta 2) by mohlo vést k nepřehlednosti a ztížení orientace v předpisu. 

  
2. Návrh variant řešení 
 
Varianty regulatorně – technického řešení 

 Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu novely vyhlášky.  

 Důvodem je skutečnost, že hlavní identifikovaný problém, tedy nutnost harmonizace 
právní úpravy s novými předpisy Evropské unie, je možné řešit pouze legislativní formou. 

 Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení včetně nulové 
varianty, neboť taková řešení nesplňují výše uvedený požadavek.  

Varianty věcného řešení 
Varianta 1 – nulová 
Zachování současného právního stavu není vhodnou variantou řešení, neboť by nedošlo ke 

vhodné harmonizaci s předpisem Evropské unie (viz níže).  
 
Varianta 2 – příprava předkládaného návrhu vyhlášky 

Tato varianta předpokládá zavedení změn za účelem dosažení harmonizace s právním 
předpisem Evropské unie. 

Prováděcí nařízení č. 846/2014 bylo vydáno dne 4. srpna 2014 a stanovilo svoji 
použitelnost již na 1. října 2014, kdy je v celém rozsahu závazné a přímo použitelné ve všech 
členských státech.  

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení mění část směrnice, která je transponována 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 380/2003 Sb., nastal by v  praxi stav, kdy by některé části této 
přílohy (v nichž zůstává transponovaná směrnice nezměněna) byly zachovány a části měněné 
prováděcím nařízením by se staly přímo použitelnými.  
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Tento stav by nebyl žádoucí zejména z důvodu nepřehlednosti a ztížené orientace 
v takové úpravě. Z důvodu zachování právní jistoty adresátů normy a přehlednosti předpisu se 
proto navrhuje obsah prováděcího nařízení promítnout do uvedené přílohy i přes jeho přímou 
použitelnost.  

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
 Problematika je popsána v částech 3.2. a 3.3. 

 
3.2. Náklady 

Schválení veterinární lékaři budou proškoleni o nových místech odběru stěrů, možnosti 
použít nové testy na nakažlivou metritidu koní a infekční arteritidu koní. Školení schválených 
veterinárních lékařů probíhá jednou ročně a tato problematika do něj bude zařazena.   

Ústřední veterinární správa zapracuje změny do Metodiky kontroly zdraví. 

Nově je možno použít ke konfirmaci infekční arteritidy koní metodu polymerázové 
řetězové reakce nebo polymerázové řetězové reakce v reálném čase (PCR, RT-PCR), které jsou 
finančně náročnější než stávající testy (Izolace viru: 400,- Kč vs. PCR, RT-PCR: 1000,- Kč). 
Testy budou jako doposud hrazeny ze státního rozpočtu. Vyšetřovaných vzorků je však 
minimum, provádí se výhradně u hřebců a pouze v případě pozitivního sérologického testu. 

 
3.3. Přínosy 

Nové testy ke konfirmaci nakažlivé metritidy koní a infekční arteritidy koní (PCR  
a RT-PCR) jsou citlivější a méně pracné.  

Testy na nakažlivou metritidu koní je nově možno provádět bez kultivace (Kultivace: 
310,- Kč + konfirmace PCR: 600,- Kč  vs. PCR, RT-PCR: 600,- Kč) a dojde tedy k úspoře.   

 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 
Náklady a přínosy varianty 1 – nulové 

 
Z výše uvedených důvodů nelze nulovou variantu využít a zachování současného právního 

stavu není vhodnou variantou řešení. 

 
Náklady a přínosy varianty 2 – příprava předkládaného návrhu vyhlášky 

 
S možností použití nových testů na nakažlivou metritidu koní a infekční arteritidu koní 

jsou spojeny v jednom případě vyšší náklady a ve druhém případě úspora. Tyto položky se ve 
výsledku přibližně vyrovnají.  
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4. Návrh řešení 
 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta č. 2, která představuje nejvhodnější 
možnost, jak lze náležitě zajistit harmonizaci české právní úpravy s prováděcím  nařízením  
č. 846/2014. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace a vynucování právních předpisů na úseku veterinární péče jsou 
zajištěny zákonnými prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především 
prováděním soustavného státního veterinárního dozoru. 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že obsah úpravy obsažené ve vyhlášce je stanoven právními předpisy 
Evropské unie, k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny unijní úpravy 
v této oblasti. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 

Konkrétní obsah prováděcího nařízení č. 846/2014 je výsledkem odborného posouzení 
příslušnými orgány centrálně pro celou Evropskou unii a projednání návrhu orgány Evropské 
unie. 

 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Markéta Řádková 
odbor legislativní a právní Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy  
tel.: 227 010 632 
e-mail: m.radkova@svscr.cz 
 
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy EU, judikaturou soudních 
orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU 

 
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České 

republiky. 

Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 
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C. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 

z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské 
unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního 
dvora. 

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 380/2003 Sb. souvisí s těmito právními akty Evropské 
unie: 

- Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro 
obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do 
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství 
uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS, v platném znění, 

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění 
příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z 
čeledi koňovitých. 

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

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacími ustanoveními veterinárního 
zákona. 

 
D. 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 

 
Předkládaný návrh novely nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

Předkládaný materiál nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 

Přijetí návrhu nebude mít žádný hospodářský ani administrativní dopad na chovatele, 
nepřináší jim ani žádné nové povinnosti. 

Pro dotčené subjekty nebude mít navrhovaná úprava výraznější finanční dopady (viz. bod 
3 .4 – náklady a přínosy var. 2).  

Neočekává se, že by přijetí návrhu mělo dopad na administrativní zátěž pro příslušné 
orgány členských států. Nevyžaduje se žádná další registrace ani se nezavádí nové postupy. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady ani žádné dopady na 
specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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E. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 

diskriminace.  
 
 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

G. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  

 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 

K bodu 1 

 Jedná se o změnu čistě formální povahy. Evropská unie nahrazuje Evropské 
společenství a je jeho právní nástupkyní. 

K bodům 2 až 8 

Navrhovaná ustanovení v souladu s prováděcím nařízením č. 846/2014 promítají 
změny v příloze D směrnice č. 92/65/EHS do přílohy č. 9 vyhlášky č. 380/2003 Sb.  

 

K čl. II 

Navrhuje se, aby tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. dubna 2015.   
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