
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního 
osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční 
veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017. 
 
1.2 Definice problémů 
 
Předložený návrh upravuje  
a) výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu 

na ceninovém papíře s ochrannými znaky a 
b) výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly. 

 
Ad a) 
Paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém 
papíře s ochrannými znaky 
 
Úprava problematiky paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního 
osvědčení potřebného k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky byla umožněna 
novelou veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“). 
 
Ad b) 
Paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 
 
Podle § 75 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), stanoví prováděcí právní předpis výši paušální 
částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly vždy na období 2 let. 

 
Současná právní úprava, tj. vyhláška č. 392/2013 Sb., upravuje výši paušální částky nákladů 
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů 
spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015.  

 
Cílem návrhu vyhlášky je tedy stanovit výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním 
veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním 
pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017.  
 
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním veterinární kontroly tak může být 
aktualizována s přihlédnutím ke skutečným nákladům vynaloženým na provádění této 
kontroly v předchozích 2 letech.  

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4JG7K2C)



2 
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Platnou právní úpravu tvoří vyhláška č. 392/2013 Sb., upravuje výši paušální částky nákladů 
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů 
spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou: 
• vývozci 
• dovozci 
• Státní veterinární správa, Pohraniční veterinární stanice Praha – Ruzyně. 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem návrhu vyhlášky je stanovit výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním 
veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním 
pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
Při zachování současného stavu by nebylo možné od 1. 1. 2016 vybírat paušální částky 
za provedené pohraniční veterinární kontroly. Dále by nebyla naplněna zmocnění uvedená 
v § 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona. 

 
 

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.  

 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu 
variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 

 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nové vyhlášky. Toto řešení by mělo 
za následek, že od 1. 1. 2016 by nebylo možné vybírat paušální částky za provedené 
pohraniční veterinární kontroly, jelikož současná právní úprava, tj. vyhláška č. 392/2013 Sb., 
upravuje výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární 
kontroly pouze pro roky 2014 a 2015. Dále by nedošlo k naplnění ustanovení § 75 odst. 5 
veterinárního zákona, podle kterého výše paušální částky odpovídá skutečným nákladům 
vynakládaným na provádění pohraniční veterinární kontroly v předchozích 2 letech. 

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

Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky o stanovení výše paušální částky 
nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky 
nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017.  

 
Ad a) 
Paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém 
papíře s ochrannými znaky 
 
Je nutné naplnit zmocňovací ustanovení § 38b odst. 3 veterinárního zákona a stanovit výši 
paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu 
na ceninovém papíře s ochrannými prvky. 

 
Ad b) 
Paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 
 
Dále je nutné stanovit výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční 
veterinární kontroly na roky 2016 a 2017. Vyhláška tak umožní vybírání paušálních částek za 
provedené pohraniční veterinární kontroly, jelikož jak bylo výše uvedeno, současná právní 
úprava, tj. vyhláška č. 392/2013 Sb., upravuje výši paušální částky nákladů spojených s 
prováděním pohraniční veterinární kontroly pouze pro roky 2014 a 2015. Dále také pouze 
touto variantou bude naplněno zmocňovací ustanovení § 75 odst. 5 veterinárního zákona, 
podle kterého prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů spojených 
s prováděním pohraniční veterinární kontroly vždy na období 2 let. A dále výše paušální 
částky může odpovídat skutečně vynaloženým nákladům za provádění pohraničních 
veterinárních kontrol v minulých 2 letech, jak také stanoví § 75 odst. 5 veterinárního zákona. 

 
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 
provádí zmocňovací ustanovení veterinárního zákona. 
 
3.2 Varianta 2 
 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky o stanovení výše paušální částky 
nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky 
nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017. 

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

 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

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

 
Důvodem pro výběr varianty 2 je skutečnost, že pouze tato varianta může stanovit výši 
paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 
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2016 a 2017 a následné vybírání náhrad za provedené pohraniční veterinární kontroly. 
 

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 s Pohraniční veterinární stanicí Praha – Ruzyně, která je součástí 
Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, a to pokud jde o sazebník výše 
paušálních částek nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly. Uvedení 
s návrhem souhlasí.  

 
Výsledkem konzultací je aktualizovaná příloha sazebníku, která obsahuje jednotlivé položky 
veterinárního zboží, případně i parametry zásilek veterinárního zboží. U každé jednotlivé 
položky je konkrétní výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční 
veterinární kontroly. 

 
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 
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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 § 38b odst. 3 a § 75 
odst. 5 veterinárního zákona. 

 
 
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: 

 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících 
se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 
v platném znění, 

• rozhodnutí Komise 2009/821/ES, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť 
hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných 
veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES, v platném znění. 

 
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 
 
Ad a) 
Paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém 
papíře s ochrannými znaky 
 
Dopady na vývozce: 
 
Cena jednoho výtisku veterinárního osvědčení na ceninovém papíře s ochrannými znaky 
zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy 150 Kč. Cena veterinárního osvědčení zahrnuje 
jeho tisk a náklady související s distribucí specimenů do Celní unie. Specimeny je Státní 
veterinární správa povinna vytisknout v případě zavedení nového veterinárního osvědčení pro 
vývoz z Evropské unie do vývozních zemí či při změně textu ve stávajícím osvědčení. V těchto 
případech má Státní veterinární správa povinnost zaslat 100 ks specimenů od každého druhu 
veterinárního osvědčení ústřednímu veterinárnímu úřadu Ruské federace, 20 ks  ústřednímu 
veterinárnímu úřadu Kazachstánu a 30 ks ústřednímu veterinárnímu úřadu Běloruska, které je 
distribuují na pohraniční veterinární stanice. Od vzniku Celní unie jsou postupně veterinární 
osvědčení pro vývoz do Ruské federace nahrazována veterinárními osvědčeními pro vývoz 
do zemí Celní unie.  Tato nová osvědčení vyjednává za celou Evropskou unii Evropská komise, 
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není proto v možnostech Státní veterinární správy ovlivnit frekvenci tisku veterinárních osvědčení 
a specimenů. U žádného veterinárního osvědčení není předem dána jeho platnost, a proto 
je těžké naplánovat počet kusů, které budou využity k vývozu. Stejně tak není možné odhadnout, 
které komodity a v jakém množství budou v  budoucích letech vyváženy. Obchodníci reagují 
pružně na poptávku trhu.  
 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 
V letech 2009 – 2015 (do 31. 8.) vydala Státní veterinární správa za tisk veterinárních osvědčení 
a specimenů na ceninovém papíře 804 526 Kč. Z celkového počtu vytištěných dokumentů tvořily 
specimeny přibližně polovinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z podmínek vývozní země 
pro úspěšné uskutečnění vývozu, bylo novelou veterinárního zákona č. 308/2011 Sb. stanoveno, 
že náklady na tisk veterinárního osvědčení s ochrannými znaky ponese vývozce. Vybrané 
peníze za vydání certifikátů se tak vrací do státního rozpočtu. Zpoplatnění veterinárních 
osvědčení vytištěných na ceninovém papíře přispívá ke snížení dopadu vydávání těchto 
osvědčení na státní rozpočet. Od roku 2012 bylo krajskými veterinárními správami vybráno 
cca 772 300 Kč. 
 
Provést odhad na období 2016 – 2017 je v současné situaci velmi obtížné. Ruská federace 
zavedla razantní omezení dovozů zemědělských produktů, surovin a potravin původem z EU a 
některých dalších zemí jako reakci na sankce uplatňované vůči Ruské federaci ze strany 
západních zemí v souvislosti s tzv. ukrajinskou krizí. Toto opatření vstoupilo v platnost v srpnu 
2014 na 1 rok, ale v červnu 2015 byla jeho platnost prodloužena do 5. 8. 2016. Omezení mimo 
jiné velmi výrazně postihuje i vývoz komodit podléhajících veterinárnímu dozoru; vývoz potravin 
živočišného původu (maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky) je nyní až na specifické 
výjimky nemožný. Zásadní tedy bude, zda v srpnu 2016 dojde k ukončení embarga a tedy 
obnovení vývozů, nebo naopak k jeho dalšímu prodloužení. 
 
Ad b) 
Paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 

 
Dopady na dovozce: 
 
Výše paušální částky nákladů je po osvědčených zkušenostech z let 2014 a 2015 rovněž pevně 
stanovena ve stálé výši na celé období dvou nadcházejících let.  

 
Při stanovování výše paušální částky nákladů pro roky 2016 a 2017 se vycházelo z výše nákladů 
skutečně vynakládaných na provádění pohraniční veterinární kontroly v předchozích 2 letech 
a současně odpovídajících minimálním sazbám uvedeným v příloze V oddíle B nařízení (ES) 
č. 882/2004.  

 
Oproti létům 2014 a 2015 došlo k navýšení počtu zásilek malých savců, hlodavců, hmyzožravců 
a ptáků, což vedlo k navýšení nákladů vynakládaných na provádění pohraniční veterinární 
kontroly.  Z těchto důvodů došlo k navýšení paušální částky za kontrolu uvedené skupiny zvířat o 
200 Kč, a to na 1 400 Kč za zásilku. Dále došlo k přesunu bezobratlých z předchozí skupiny 
živých zvířat do skupiny k plazům a obojživelníkům. Důvodem přesunu je skutečnost, 
že uvedená zvířata jsou téměř ve všech případech dovážena v zásilce společně s plazy  
a obojživelníky. U ostatních komodit nedošlo k navýšení a výše paušální částky nákladů tedy 
zůstává i nadále stejná. Pouze byla doplněna nová položka pro rybí jikry.  
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Způsob stanovení paušální částky (tj. pevné částky) je pro dovozce, kteří platí za provedenou 
veterinární kontrolu v hotovosti přímo na pohraniční veterinární stanici, přijatelnější a v letech 
2012 až 2015 se osvědčil. Díky stanovení paušální částky nedochází ke každodennímu 
přepočítávání na základě aktuálního směnného kurzu. Proto i pro období let 2016 a 2017 je výše 
paušální částky nákladů určena obdobně.  
 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 
Pevně stanovená výše paušální částky přináší zjednodušení administrativy pro Pohraniční 
veterinární stanici Praha – Ruzyně, která nemusí každý den přepočítávat výši náhrad podle 
referenčního směnného kurzu Evropské centrální banky. 
 
V roce 2013 bylo na Pohraniční veterinární stanici Praha – Ruzyně podrobeno kontrole celkem 
911 zásilek, z toho bylo 413 zásilek živočišných produktů a 498 bylo zásilek zvířat. V roce 
2014 bylo na Pohraniční veterinární stanici Praha – Ruzyně zkontrolováno celkem 968 
zásilek, z toho bylo 428 zásilek živočišných produktů a 540 bylo zásilek zvířat. Za provedené 
pohraniční veterinární kontroly bylo vybráno 1 343 020,- Kč za rok 2013 a 1 448 900,- Kč za 
rok 2014. Tyto částky byly odvedeny do státního rozpočtu. 
 
 
Nepřepokládá se, že by návrh vyhlášky měl dopady v sociální oblasti. 
 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
 
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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Zvláštní část 
 
 
K § 1 až 3 
 
V navrhovaných ustanoveních se stanovuje výše paušální částky nákladů spojených 
s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky. 

 
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 
se v souladu se zmocňovacím ustanovením § 75 odst. 5 veterinárního zákona stanoví vždy 
na období dvou let, v tomto případě na roky 2016 a 2017. 

 
S přihlédnutím ke skutečným nákladům vynaloženým na provádění pohraniční veterinární 
kontroly je aktualizována výše paušální částky nákladů uvedených v sazebníku. V příloze je 
stanovena konkrétní výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční 
veterinární kontroly na roky 2016 a 2017. 
 
 
K § 4 
 
Navrhuje se zrušení vyhlášky č. 392/2013 Sb., která upravovala výši paušální částky nákladů 
spojených s vytištění veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů 
spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pouze pro roky 2014 a 2015.  
 
 
K § 5 
 
S ohledem na stanovení výše paušálních částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního 
osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční 
veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017, se navrhuje nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 
2016. 
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