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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo zdravotnictví  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení. 

Implementace práva EU: ANO 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 1. 9. 2013  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona 

Cílem návrhu zákona je provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do 

právního řádu ČR. Režim uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh byl dosud 

regulován na základě zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků 

a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 

1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Nařízením č. 528/2012 však byla výše uvedená 

směrnice zrušena, takže stávající zákon není v souladu s aktuální právní úpravou EU v této oblasti 

a v řadě ustanovení je duplicitní s přímo použitelnou unijní úpravou. S ohledem na rozsah změn, 

které by bylo třeba při úpravě stávajícího zákona provést, byla zvolena varianta adaptace do 

nového zákona. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO  

S postupným odklonem od přechodného období dodávání biocidních přípravků na trh, 

tj. administrativně významně méně náročných národních systémů, a postupným přechodem na 

režim povolování biocidních přípravků, bude nutné zajistit adekvátní personální posílení na 

úrovni všech dotčených orgánů a rovněž i na úrovni odborných institucí, které se na povolování 

a hodnocení podílejí. Toto posílení bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu dotčených 

kapitol. Případné navýšení personálních kapacit pro zabezpečení této agendy na úrovni správních 

úřadů bude zajištěno v rámci schválených prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 

práci (včetně příslušenství) a funkčních míst dotčených kapitol. 

Vybrané prostředky z uhrazených nákladů na provedení odborných úkonů budou příjmem 

státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví. V případě nedostatku prostředků na 

uvedené agendy ve státním rozpočtu je nutno postupovat jako při jakémkoliv jiném nedostatku 

finančních prostředků na jiné výdaje. V rámci přípravy návrhu státního rozpočtu si dotčené 
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rezorty zajistí na další kalendářní rok prostředky pro výkon agendy biocidních přípravků na 

základě informací o objemu vykázané práce strávené nad odbornými úkony za předchozí 

kalendářní rok. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO 

Dopady navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí jsou podrobně řešeny v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace.  

Pokud jde o nastavení výše správních poplatků - předkladatelem byla zvažována varianta 

nastavení správních poplatků tak, aby bylo pro agendu biocidních přípravků vytvořeno dostatečné 

finanční krytí, což by znamenalo nastavení správního poplatku ve výši 40 tis. Kč. Předkladatel 

však vzal v úvahu možnou zátěž pro podnikatele a předkládá tak kompromisní strukturu poplatků, 

jež bude pokrývat personální náklady a pouze částečně i ostatní náklady (podrobněji viz 

závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace). Předkladatel proto stanovil poplatek za povolení 

biocidního přípravku ve výši 30 tis. Kč a za podání žádosti o schválení účinné látky ve výši 150 

tis. Kč. Za vzájemné uznání předkladatel navrhuje poplatek ve výši 40 tis. Kč za účelem 

upřednostnit podporu výrobců usídlených v České republice, kteří budou žádat o první povolení 

na úkor distribučních společností, které distribuují přípravky vyráběné mimo území České 

republiky.  

Součástí dopadů na podnikatelské subjekty jsou úhrady za poskytnutí odborných úkonů 

spojených s hodnocením předložených žádostí o povolení biocidního přípravku, schválení účinné 

látky, apod. Výše těchto úhrad bude souviset s časovou náročností hodnocení, jež bude přímo 

závislá na složitosti hodnocení, popř. kvalitě předkládané žádosti. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) NE 

3.4 Sociální dopady: ANO 

Negativním sociálním dopadem tohoto zákona může být zvýšení cen a snížení dostupnosti 

některých biocidních přípravků v rámci trhu ČR. 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na životní prostředí. Přínosem, 

který však vyplývá již ze samotného nařízení o biocidech, je snížení rizika pro životní prostředí 

plynoucího z používání povolených biocidních přípravků. 
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