
IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 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 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 53746/2015-MZE-12152, ze dne 15. října 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 6. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Doporučující připomínky: 
1. K části Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

navrhované právní úpravy na státní rozpočet, na ostatní 
veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady navrhované právní úpravy a 
její dopady na životní prostředí  
A. Náhrada nákladů spojených s vytištěním 
veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře 
s ochrannými prvky 
Ve vazbě na text uvedený na str. 5 u části A, kde se 
uvádí: „Zpoplatnění veterinárních osvědčení vytištěných 
na ceninovém papíře přispívá ke snížení dopadu 
vydávání těchto osvědčení na státní rozpočet.“, 
doporučujeme v této části odůvodnění doplnit u částky 
týkající se přechozího období (804 526 Kč), jaká část z 
této částky vynaložené na tisk veterinárních osvědčení 
a specimenů se vrátila do státního rozpočtu. Jaký je 
odhad na období 2016 – 2017? 
 
 
 

 
Akceptováno.  
Odůvodnění doplněno. 
Ad a) 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 reálný 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 
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B. Náhrada nákladů spojených s prováděním 
pohraniční veterinární kontroly 
Zde se u dopadů na státní rozpočet hovoří pouze o 
počtu provedených kontrol za roky 2013 a 2014. 
Doporučujeme v této části rovněž uvést, jakou částku 
za tyto kontroly dovozci zaplatili, resp. jaká částka byla 
odvedena do státního rozpočtu. 

2. Dále poznamenáváme, že vyhláška má řešit „výši 
paušální částky nákladů…“. V příloze k této vyhlášce se 
dle samotného názvu má stanovit právě „výše paušální 
částky…“ V záhlavích tabulek zde uvedených se však 
tento pojem nevyskytuje, místo toho se stále uvádí 
výraz „poplatek“.  

3. Tento výraz je uváděn i na str. 2 a str. 4 Odůvodnění, I. 
Obecná část, příp. se užívají i jiné výrazy (např. 
náhrada nákladů, výše nákladů).  

4. V Odůvodnění, Zvláštní část, K § 1 až 3, K § 4 a K § 5, 
stejně jako i v předloženém návrhu vyhlášky se vždy v 
textu pouze uvádí „výše paušální částky nákladů 
spojených s …“. Bylo by bývalo vhodnější (stejně zní 
bohužel i stávající podoba přílohy k této vyhlášce) za 
název přílohy uvést (dále jen „paušální částka“) a tento 
výraz „paušální částka“ uvádět v Příloze namísto výrazů 
„Poplatek“ tak, aby to přesně odpovídalo tomu, co se 
má řešit. 

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) 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. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Slovo „poplatek“ bylo nahrazeno slovy „paušální částka“. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo kultury Doporučující připomínky: 
1.   K nadpisu vyhlášky - Doporučujeme nahradit spojení 

„kterou se stanoví výše“ spojením „o stanovení výše“, 
aby vyhláška byla v souladu s ustanovením čl. 33 odst. 
1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

2.  K § 1 - Upozorňujeme, že znění § 1 vyhlášky je 
v rozporu s čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
Text dané části odstavce by měl znít: „Tato vyhláška 
upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské unie1) výši paušální částky nákladů spojených 
s“. 

3.  K odůvodnění - V odůvodnění vyhlášky zcela chybí 
zhodnocení korupčních rizik, dopadů na státní rozpočet 
a veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, ale 
i dopadů ve vztahu k podnikatelskému prostředí ČR 
a ochraně soukromí a osobních údajů. Považujeme za 
vhodné tyto údaje doplnit, aby tato vyhláška byla 
v souladu s Legislativními pravidly vlády, jmenovitě čl. 
16 odst. 4, potažmo čl. 14 odst. 1 písm. d), e), f) a g). 

4.   K odůvodnění § 4 - doporučujeme opravit „č. 319/2013 
Sb.“, na „č. 392/2013 Sb.“, aby odůvodnění bylo 
v souladu se zněním vyhlášky. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo obrany Doporučující připomínka: 
K části III. Odůvodnění 
Na straně 7 doporučujeme uvést správné znění vyhlášky 
navrhované ke zrušení tj. Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou 
se stanoví výše 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.  

Akceptováno. 
Text v odůvodnění byl upraven. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka: 
Požadujeme přepracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení 
dopadů regulace, neboť není strukturována v souladu s 
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. 
Odůvodnění: V předložené Závěrečné zprávě sice 
předkladatel uvádí některé informace, které mají být v 

Akceptováno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace. 
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příslušném dokumentu uvedeny. Informace jsou 
předkládány jako souvislý text, bez jakékoliv struktury či 
chronologie stanovené v Obecných zásadách (schválených 
usneseními vlády č. 922 ze dne 14. 12. 2011 a č. 26 ze dne 
8. 1. 2014) a nepokrývají všechny oblasti, které mají být 
hodnoceny. 

Jelikož předkladatel nezařadil návrh předmětné vyhlášky do 
Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na 
rok 2015 a nepožádal ani o výjimku ve věci neprovedení 
hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (dle čl. 
76 Legislativních pravidel vlády), týká se ho povinnost 
Závěrečnou zprávu zpracovat. Měla by však být 
zpracována v takové kvalitě a rozsahu, aby pokryla všechny 
položky, které má obsahovat. 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky adaptuje právní řád ČR na 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 
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zvířat, co se týče jeho ustanovení čl. 27 odst. 4. 
Návrh vyhlášky má rovněž vztah k 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. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Doporučující připomínka: 
Doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění K § 4 nahradit 
číslo vyhlášky „319/2013“ zřejmě správným „392/2013“.  
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. Je vhodné, 
aby předkladatel zapracoval doporučující připomínku. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez vyjádření.  
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Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez vyjádření.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

Bez vyjádření.  
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svazů ČR 

V Praze dne 6. 11. 2015 
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