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II. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb.,  
o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální 
kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 
Sb. (dále jen „návrh vyhlášky“) je potřeba sjednotit dosavadní text vyhlášky se zněním 
zákona č. 279/2013 Sb., kterým došlo ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Dalším důvodem je nutnost aktualizace 
textu vyhlášky v souvislosti s novým botanickým označením některých v ní zmíněných druhů 
a technické zpřesnění stávajícího textu, které se týká zavlažování pozemku s potvrzeným 
výskytem původce hnědé hniloby bramboru. 
 
Dopisem Mgr. Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, ze 
dne 31. 12. 2015, č. j. 16982/2015 – OHR, byla v souvislosti se zaslanými podklady pro 
vypracování Plánu vyhlášek na rok 2016, předkládanému návrhu udělena výjimka 
z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádnou věcnou změnu, a proto je plně slučitelný se zákonem  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky zcela 
odpovídá zákonnému zmocnění obsaženému v § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,  
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého „ministerstvo vydá vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany 
proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů“. 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky se dotýká následujících předpisů Evropské unie: 
 
• směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti 

bramboru,  
• směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,  
• směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice 

Rady 93/85/EHS, 
• směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII 

směrnice Rady 98/57/ES, 
• prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, 

II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich 
rozšiřování na území Společenství. 
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Návrh vyhlášky je s předpisy Evropské unie v souladu. Navrhovaná právní úprava není ani 
v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a ani s obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie.  
 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Platné znění vyhlášky č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a 
šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve 
znění vyhlášky č. 328/2008 Sb. (dále též jen „vyhláška č. 331/2004 Sb.“), jako příslušný 
orgán státní správy určuje Státní rostlinolékařskou správu, která však byla zákonem č. 
279/2013 Sb. sloučena s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 
Formální zánik Státní rostlinolékařské správy a její nahrazení Ústředním kontrolním a 
zkušebnám ústavem zemědělským je tedy třeba zohlednit i v prováděcím právním předpise. 
Tato formální změna představuje většinu obsahu návrhu vyhlášky. 
 
Vyhláška č. 331/2004 Sb. s ohledem na její odborné zaměření obsahuje vědecké názvy. 
V případě vědeckých názvů rajčete jedlého a původce bakteriální kroužkovitosti bramboru 
došlo ke změnám, které je třeba promítnout i ve vyhlášce č. 331/2004 Sb. 
 

 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádnou věcnou změnu, a proto je její hospodářský a finanční 
dopad zcela nulový, stejně jako návrh neklade žádné nároky státní rozpočet, veřejné 
rozpočty ani na podnikatelské prostředí České republiky. Rovněž návrh zákona nepřináší 
žádné dopady na specifické skupiny obyvatel. 
 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu  
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ani  
v oblasti rovného postavení žen a mužů. 
 

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

 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 

8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Vzhledem k předmětu návrhu vyhlášky a tomu, že návrh obsahuje pouze legislativně 
technické úpravy, nelze ani teoreticky předpokládat jakákoli korupční rizika. 
 

9. Dopady na bezpečnost a obranu státu  
 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1 
 
Legislativně technická úprava v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy a oprava chyby 
v poznámce pod čarou č. 1. 
 
K bodu 2 
 
Legislativně technická změna spojená se změnou vědeckého jména původce bakteriální 
kroužkovitosti bramboru. 
 
K bodu 3 
 
Legislativně technická změna v souvislosti se změnou vědeckého jména rajčete jedlého, 
které se již neoznačuje jako „Lycopersicon lycopersicum L.“, ale nově jako „Solanum 
lycopersicum L.“. 
 
K bodům 4 až 14 
 
V důsledku sloučení Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského, ke kterému došlo nabytím účinnosti zákona č. 279/2013 Sb. dne  
1. 1. 2014, a právnímu zániku Státní rostlinolékařské správy, je třeba i v prováděcích 
právních předpisech upravit název orgánu, který má danou vyhlášku ve věcné působnosti. 
Rovněž již nadále není nutné nadále rozlišovat mezi těmito dozorovými orgány kompetence 
při výkonu jejich působnosti.  
Dále se napravují drobné formulační nepřesnosti. 
 
K bodu 15 
 
Na základě posouzení rizika šíření původce hnědé hniloby bramboru v našich podmínkách 
se navrhuje zpřesnění stávajícího textu. 
 
K čl. II 
 
S ohledem na formální povahu změn je patnáctidenní legisvakanční lhůta plně dostačující. 
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