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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 
O B E C N Á   Č Á S T 
 
 
1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Důvodem předkládané novely vyhlášky č. 221/2002 Sb. je potřeba upravit jednotlivé položky 
sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony (dále jen „sazebník“) vykonávané    
v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“) 
tak, aby výše náhrad nákladů na tyto úkony odpovídala aktuálním požadavkům na úkony         
i reálným nákladům vynakládaným ÚKZÚZ na jednotlivé úkony a činnosti. 

Předložená novela rovněž mění strukturu sazebníku. Současný sazebník je vázán na 
číselník metod, který má přímou vazbu na další informační systémy i na akreditaci laboratoří. 
V aktuálním sazebníku nejsou některé úkony prováděné ÚKZÚZ vyčísleny. Předložený 
návrh již tyto nové položky, včetně jejich sazby náhrad nákladů (dále jen „sazby“) obsahuje, 
popřípadě obsahuje i některé položky již dříve sloučené a nyní nově strukturované. 

V souladu s požadavky platné legislativy a příslušných norem zohledňuje předložený návrh 
technický pokrok a aplikaci nových moderních analytických metod - zejména v oblasti 
instrumentální analýzy (metody stanovení) i interní kontrolu kvality práce v laboratořích. 
Předkládaný sazebník obsahuje rovněž doplnění nových laboratorních metod (zkušebních 
úkonů), i nových postupů laboratorního zkoušení. 

Dalším důvodem zpracování novely sazebníku je zařazení nových mezilaboratorních 
porovnávacích zkoušek, které se dříve neprováděly. Jde o zkoušky, které jsou nyní nově 
požadovány evropskou právní úpravou a zohledňují technický pokrok v oboru. Tyto změny 
jsou významné především v oblasti zkoušení krmiv a hnojiv, kde byla zavedena celá řada 
nových parametrů zkoušení (růstové stimulátory, mykotoxiny, organické cizorodé látky 
apod.). 

Od nabytí účinnosti poslední novely sazebníku 1. 1. 2014 (vyhláška č. 431/2013 Sb.) do 
současnosti došlo ve většině případů i k postupnému růstu provozních nákladů (změny cen 
nakupovaného materiálu, např. chemikálie, spotřební materiál, servisní služby) 
spotřebovávaného v průběhu zkoušek. Zásadní vliv má i navýšení cen energií a pohonných 
hmot. Další náklady na straně laboratoří jsou spojeny s nutností dokládat zajištění kontroly 
kvality. Důvodem nárůstu ceny u některých úkonů je rovněž i nárůst mzdových nákladů          
i nákladů na servis a pořízení nových – dražších přístrojů (vyšší odpisy). Tento nárůst ceny 
se pohybuje v rozmezí 10 – 15 % a je rozdílný pro jednotlivé položky. V případě náhrad 
nákladů za odborné a zkušební úkony spojených se zkoušením odrůd je tento nárůst vyšší. 
Poslední změna sazebníku spojená se zkoušením odrůd (vyhláška č. 399/2008 Sb.) nabyla 
účinnosti dnem 1. 1. 2009. Od tohoto data až doposud jsou tedy ceny za zkoušení odrůd         
v nezměněné výši. Nově upravené sazby za odborné a zkušební úkony spojené se 
zkoušením odrůd vztahující se ke zkouškám užitné hodnoty a zkouškám odlišnosti, 
uniformity a stálosti vycházejí z vyčíslení aktuálních nákladů na parcelu a u technologických 
rozborů vycházejí z počtu stanovovaných parametrů a aktuálních cen za rozbory. Navržené 
ceny reflektují především aktuální ceny a náročnost provedení jednotlivých pokusů a rozborů 
a vycházejí z metodických postupů pro jednotlivé typy zkoušek a rozborů u daných druhů. 
Výraznější nárůst cen za zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti proti zkouškám užitné 
hodnoty je způsoben významným nárůstem počtu odrůd v referenčních kolekcích, což je 
jeden ze základních předpokladů pověření Odrůdovým úřadem Společenství (dále jen 
„CPVO“) pro provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení evropských 
ochranných práv k odrůdám. Z tohoto pověření profitují i čeští šlechtitelé, jejichž odrůdy již 
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byly registrovány, neboť výsledky zkoušek odlišnosti, uniformit a stálosti provedených           
v rámci registračního řízení jsou v případě žádosti o udělení komunitárních práv akceptovány 
CPVO od pověřených úřadů, a to bez nutnosti opakovaného zkoušení. Zvýšenému počtu 
odrůd v referenčních kolekcích odpovídá navýšení podílu odborné práce u těchto zkoušek, 
tedy mzdových nákladů, na celkové kalkulaci ceny zkoušek. 

Výše uvedená fakta dokládají, že náklady na provedení jednotlivých úkonů uvedené ve 
stávajícím sazebníku neodpovídají reálným nákladům vynakládaným ÚKZÚZ. Dle platné 
vyhlášky je však ÚKZÚZ povinen tyto úkony provádět za ceny stanovené v sazebníku. 
Dochází tak k tomu, že tyto náklady musí ÚKZÚZ hradit v plné výši sám a doplácet je            
z prostředků státního rozpočtu. Tím jsou ze státního rozpočtu vynakládány další prostředky 
na úkony, které by si měli v plném rozsahu hradit sami žadatelé. Jedná se vlastně o formu 
nepřímé dotace.  

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky uvedeným v § 11 
zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském              
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.  

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

Sazebník obsahuje z části položky, které jsou upraveny směrnicí Evropské unie - směrnice 
Rady 2000/29/ES, v platném znění (viz příloha sazebníku č. 4, část 5. Výše sazby za 
provedení dovozní rostlinolékařské kontroly). Výše sazby za provedení dovozní 
rostlinolékařské kontroly (dále jen „DRK“) je stanovena v minimální výši. Navýšení by bylo 
možné jen v případě, pokud by náklady na provádění odborných a zkušebních úkonů 
převýšily sazbu stanovenou Evropskou unií v příloze VIIIa směrnice Rady 2000/29/ES, ve 
znění směrnice Rady 2002/89/ES (toho není v současné době v podmínkách ČR dosaženo).   

Navrhované změny sazebníku nejsou předmětem úpravy práva Evropské unie. Návrhem 
vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a 
návrh není s právem Evropské unie v rozporu.  

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný               
s právem Evropské unie.  

4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, 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 

Přijetí předkládaného návrhu bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet – předpokládá se 
snížení výdajů státního rozpočtu, jako dosud vynakládaných nákladů ve formě nepřímé 
dotace. U podnikatelských subjektů, na základě jejichž žádosti provádí ÚKZÚZ odborné        
a zkušební úkony, se předpokládá navýšení výdajů. 

Nově stanovené sazby, účtované ÚKZÚZ dle sazebníku v některých případech umožní části 
podnikatelských subjektů lépe „cenově konkurovat“ v provádění těchto úkonů. 

Konkrétní ekonomické dopady v důsledku navržených změn sazeb za odborné a zkušební 
úkony jsou (podle  jednotlivých zajišťovaných odborných činností) následující: 

I. Fakturace za provedené odborné a zkušební úkony související s analýzou a úpravou 
krmiv podle platného sazebníku činila v loňském roce 2 365 795 Kč. Po schváleném 
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navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů by fakturace činila 2 602 375 Kč – 
dochází k celkovému navýšení sazeb o 236 580 Kč, tzn. 1 052 Kč na žadatele (viz tabulka 
níže): 

Počet žádostí 
- 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou       

(v Kč) 

225 2 365 795 2 602 375 236 580 

II. Fakturace za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd se vztahují ke 
zkouškám užitné hodnoty a zkouškám odlišnosti, uniformity a stálosti a technologickým 
rozborům: 

a) zkoušky užitné hodnoty – celkem 984 odrůd  
Fakturace v loňském roce za zkoušky užitné hodnoty činila 18 421 800 Kč. Po 
schváleném navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů by nová fakturace 
činila 20 668 900 Kč – dochází k celkovému navýšení nákladů o 2 247100 Kč, tzn.     
v průměru 2 284 Kč na žadatele; 

b) zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti – celkem 997 odrůd 
Fakturace v loňském roce za zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti činila 3 814 320 
Kč. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů by nová fakturace činila 
5 218 600 Kč – dochází k celkovému navýšení nákladů o 1 404 280 Kč, tzn.                
v průměru 1 409 Kč na žadatele; 

c) technologické rozbory – celkem 472 odrůd 
Fakturace v loňském roce za technologické rozbory činila 2 055 200 Kč. Po navýšení 
sazby a za srovnatelného počtu žadatelů by nová fakturace činila 2 488 500 Kč. 
Dochází k celkovému navýšení nákladů o 433 300 Kč, tzn. v průměru 918 Kč na 
žadatele; 

d) v roce 2014 - 2016 nebyla podána žádná žádost na ověření pravosti odrůdy. Náklady 
na provedení zkoušek ověření pravosti představují 50 % nákladů na zkoušky 
odlišnosti, uniformity a stálosti. Navržená změna je tedy přímo úměrná navýšení 
nákladů za zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti.  

III. Fakturace v loňském roce za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním 
množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur (vztahující se                
k navrhovaným změnám) činila 609 256 Kč. Po navýšení sazby by činila 670 182 Kč. Při 
předpokládaném počtu 130 žadatelů se předpokládá celkový objem fakturované částky 
670 182 Kč, tj. 5 155 Kč na žadatele. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu 
žadatelů dochází k celkovému navýšení sazby o 60 826 Kč, tzn. 469 Kč na žadatele. 

Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

395 609 256 670 182 60 826 

IV. Fakturace v loňském roce za odborné a zkušební úkony, za ostatní odborné a zkušební 
úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd, s uznáváním množitelských porostů    
a rozmnožovacího materiálu činila v loňském roce 403 360 Kč. Po navýšení sazby by 
činila 443 696 Kč. Za srovnatelného počtu žadatelů dochází k celkovému navýšení            
o 40 336 Kč, tzn. 984 Kč na žadatele. 
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Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

41 403 360 443 696 40 336 

 
V. Fakturace v loňském roce za odborné a zkušební úkony prováděné při ověřování chmele 

činila 1 995 840 Kč. Po navýšení sazby by činila 2 183 050 Kč. Při předpokládaném počtu 
18 žadatelů se předpokládá celkový objem fakturované částky 2 183 050 Kč, tj. 121 280 
Kč na žadatele. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů dochází 
k celkovému navýšení o 187 210 Kč, tzn. 10 400 Kč na žadatele. 

Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

514 1 995 840 2 183 050 187 210 

VI. Fakturace za chemické rozbory vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných 
rostlinných přípravků, substrátů, vod a atmosférických spadů činila v loňském roce 669 
048 Kč. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů dochází k celkovému 
navýšení o 66 905 Kč, tzn. 567 Kč na žadatele. 

Počet žádost 
- 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

118 669 048 735 953 66 875 

 
VII. Fakturace za účast v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách činila v roce 2016 597 

601 Kč při počtu 113 objednávek. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů 
dochází k celkovému navýšení sazby o 0 Kč, tzn. 0 Kč na žadatele. 

Počet žádostí 
- 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
v sazebníku a navrženu změnou       

(v Kč) 

113 597 601 597 601 0 

VIII. Fakturace za odborné a zkušební úkony v oblasti rostlinolékařské péče (vztahující se 
k navrženým změnám): 

a) za odborné úkony prováděné v rámci rostlinolékařské diagnostiky se podle platného 
sazebníku jednalo o 148 400 Kč. Po navýšení sazby by činila cena 173 545 Kč. Při 
předpokládaném počtu 75 žadatelů se předpokládá celkový objem fakturované částky 
173 545 Kč, tj. 2 314 Kč na žadatele. Po navýšení ceny a za srovnatelného počtu 
žadatelů dochází k celkovému navýšení o 25 145 Kč, tzn. 335 Kč na žadatele. 

Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně             

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

75 148 400 173 545 25 145 
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b) za odborné úkony prováděné v oblasti prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů ke zjištění výskytu škodlivých organismů podle platného sazebníku, po 
navýšení ceny položek:  
-  K 1 (u prohlídek do 1 ha) o 25 Kč by sazba činila 275 Kč,  
-  K 2 (u prohlídek nad 1 ha) o 20 Kč by sazba činila 220 Kč.  

Při předpokládaném počtu 12 žadatelů se očekává celkový objem fakturované částky   
2 500 Kč, tj. 208 Kč na žadatele. Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů 
by došlo k celkovému navýšení náhrad nákladů o 250 Kč, tzn. v průměru 21 Kč na 
žadatele. 

 

c) za odběr úředního vzorku pro ověření nepřítomnosti škodlivého organismu na žádost 
pěstitele nebo výrobce podle platného sazebníku, po navýšení ceny položek: 

- V 1 (z porostu) o 15 Kč, by sazba činila 165 Kč, 
- V 3 (z hromad) o 10 Kč, by sazba činila 110 Kč, 
- V 9 (odběr 1 vzorku kůry) o 2 Kč, po úpravě by činila 22 Kč, 
- V 10 (odběr 1 vzorku pěstebního substrátu) o 2 Kč, by sazba činila 22 Kč, 
- V 11 (odběr 1 vzorku zrnin) o 2 Kč, by sazba činila 22 Kč, 
- V 13 (odběr vzorku neurčeného k pěstování) o 2 Kč, by sazba činila 22 Kč. 
 
Při předpokládaném počtu 143 žadatelů se očekává celkový objem fakturované částky 
12 690 Kč, tj. 88,70 Kč na žadatele. Po schváleném navýšení sazby a za 
srovnatelného počtu žadatelů by došlo k celkovému navýšení náhrad nákladů o 1 269 
Kč, tzn. v průměru 9 Kč na žadatele. 

Počet žádostí      
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

75 (V1) 11 250 12 375 1 125 

1 (V3) 100 110 10 

1 (V9) 20 22 2 

59 (V10) 1 180 1 298 118 

1 (V11) 20 22 2 

6 (V13) 120 132 12 

d) za vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského pasu nebo rostlinolékařského pasu pro 
chráněnou zónu je v platném sazebníku uvedena částka 5 Kč. Po navýšení sazby by to 
bylo 6 Kč. Při předpokládaném počtu 10 žadatelů se předpokládá celkový objem 
fakturované částky 60 Kč, tj. 6 Kč na žadatele. Po navýšení sazby a za srovnatelného 
počtu žadatelů dochází k celkovému navýšení sazby o 10 Kč, tzn. 1 Kč na žadatele. 

V roce 2016 nebyla přijata žádná žádost o vystavení nebo nahrazení 
rostlinolékařského pasu nebo rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu, v rámci 
této položky sazebníku nebyly v roce 2016 fakturovány žádné odborné úkony. 

 

Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

2 (K1) 500 550 50 

10 (K2) 2000 2200 200 
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Počet žádostí 
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

0 0 0 1 

e) za provedení DRK zásilek fyzickými nepodnikajícími osobami (viz nová položka DK 33) 
by po úpravě činila sazba 300 Kč. Při zamýšleném počtu 80 žadatelů se předpokládá 
celkový objem fakturované částky 24 000 Kč, tj. 300 Kč na žadatele. Po navýšení 
sazby a za srovnatelného počtu žadatelů dochází k celkovému snížení náhrad nákladů 
o 51 600 Kč, tzn. o 645 Kč na žadatele.  

Počet žádostí      
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně 

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou 

(v Kč) 

80 (DK 33) 75 600 24 000 - 51 600 

 

f) za odborné úkony prováděné v oblasti registrace subjektů provozujících zařízení 
k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu. Po  
navýšení sazby by činila 3 300 Kč a 2 750 Kč (dvě kategorie žadatelů). Při 
předpokládaném počtu 142 žadatelů (údaj z roku 2016, předpoklad zvýšení počtu) se 
předpokládá celkový objem fakturované částky 4 41650 Kč, tj. 3 110 Kč na žadatele. 
Po navýšení sazby a za srovnatelného počtu žadatelů dochází k celkovému navýšení   
o 40 150 Kč, tzn. 283 Kč na žadatele. 

Počet žádostí        
– 2016 

Celková 
fakturace 

(v Kč) 

Fakturace při 
navržené změně       

(v Kč) 

Rozdíl mezi platnou úpravou 
sazebníku a navrženou změnou  

(v Kč) 

142 401 500 441 650 40 150 

 
Ekonomické dopady uvedené v bodech I. až VIII. zahrnují nejen náklady na vlastní zkoušení, 
ale rovněž i administrativní dopady spojené s podáním žádosti jak pro ÚKZÚZ, tak i pro 
žadatele (tj. poštovné za odeslání objednávky, poplatky za telefonické hovory, vystavení 
faktury a výsledků zkoušek). V současné době ÚKZÚZ nemůže subjektům, na základě 
jejichž žádosti odborné a zkušební úkony provádí, účtovat náklady spojené s výkonem těchto 
činností v plné výši. Po přijetí předložené novely vyhlášky budou ušetřeny prostředky 
státního rozpočtu, který v současné době provádění odborných a zkušebních úkonů nepřímo 
dotuje. Všechny sazby uvedené v předloženém návrhu jsou uvedeny bez DPH, neboť 
ÚKZÚZ jako orgán působící v oblasti veřejné správy, není povinen DPH vybírat.    

Pro podnikatelské subjekty bude navrhovaná právní úprava znamenat ve většině případů 
mírné navýšení jejich výdajů za prováděné odborné a zkušební úkony, které by ve svém 
důsledku mohlo přinést i změny cen kontrolovaných výrobků.  

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

5) Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 
diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
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6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí            
a osobních údajů 

Předložený návrh nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní úpravou 
není měněno již existující zpracování osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 

7)  Zhodnocení korupčních rizik 

S ohledem na to, že náhrada nákladů za provedené úkony uvedená v nově navrženém 
sazebníku je známa žadatelům předem, a to pevně stanovenou částkou, lze konstatovat, že 
předložený návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by se mohlo stát předmětem 
korupčního rizika.  

8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Novela vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti nebo 
obraně státu. 

9) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Předkládaný návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2017. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 rozhodl, 
že k překládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno.  
 
 
 
Z V L Á Š T N Í   Č Á S T 

K Čl. I: 

K bodům 1 a 2: (Příloha č. 1) 

Nově upravené sazby vycházejí z aktuálních cen i náročnosti na provedení jednotlivých 
pokusů. Výsledné sazby byly vypočteny na základě skutečně vynaložených nákladů (fond 
pracovní doby, kontrola, administrativa a ekonomická správa, atd.).  

Výše sazeb za provedení chemických analýz obsahuje tyto položky: jednorázový spotřební 
materiál (např. použité chemikálie, referenční materiál), pomocný materiál (např. filtrační 
papír, laboratorní sklo), spotřební materiál pro provoz přístrojů (např. chromatografické 
kolony, technické plyny), amortizace přístrojů, náklady na opravy, mzdové náklady, paušální 
platby (např. spotřeba elektrické energie, vody a zemního plynu) a náklady režijní i podíl 
odpisů použitých přístrojů. Aktualizace sazebníku doplněním nových laboratorních metod 
zohledňuje také technický pokrok v oblasti instrumentální analýzy (metody stanovení)           
a interní kontrolu kvality práce v laboratořích, která je nevyhnutelnou součástí práce 
laboratoří akreditovaných dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Novela sazebníku se rozšiřuje o nová 
stanovení, která byla v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ zavedena v souladu 
s požadavky aktuální právní úpravy zohledňujících technický pokrok. 
 
K bodu 3: (Příloha č. 2) 

Nově upravené sazby spojené se zkoušením odrůd vztahující se ke zkouškám užitné 
hodnoty a zkouškám odlišnosti, uniformity a stálosti vycházejí z vyčíslení aktuálních nákladů 
na parcelu (mzdové, věcně provozní, režijní i investiční výdaje a výdaje na obnovu                 
a stavební údržbu), a to v závislosti na náročnosti provedení pokusů jednotlivých plodin.  
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Na základě změn v metodických postupech zkoušek užitné hodnoty i zkoušek odlišnosti, 
uniformity a stálosti byl rozšířen počet skupin – cenových hladin pro oba typy zkoušek.           
Došlo tak k přesunu plodin do vyšší nebo nižší cenové skupiny. Navržené rozvržení lépe 
zohledňuje diferenciaci skutečných nákladů vynaložených na příslušné zkušební úkony. 
V přiložených tabulkách jsou uvedeny celkové fakturace za plodiny, zařazené v nově 
navržených skupinách bez ohledu na to, v jaké skupině jsou vedeny v aktuálně platném  
sazebníku. Z tohoto důvodu porovnání ročních nákladů na jednotlivé plodiny podle platného 
sazebníku s navrženými změnami sazeb není relevantní. Hlavním důvodem změn v případě 
sazeb za provedení zkoušek užitné hodnoty a zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti je 
porovnání ročních nákladů za odrůdu dle platného sazebníku s nově navrženými sazbami     
a celkové fakturace dle platného sazebníku s fakturací podle nově navrženého sazebníku,    
a to za předpokladu stejného počtu provedených úkonů.  

Nově upravené sazby za odborné a zkušební úkony za technologické rozbory u jednotlivých 
plodin vycházejí z počtu stanovovaných parametrů a aktuálních cen za rozbory                     
u jednotlivých plodin.  

Stejně tak i v oblasti uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných 
druhů, révy vinné a chmele vychází předložený návrh z podrobné analýzy nákladů na 
jednotlivé úkony. Nově navržené sazby zahrnují mzdové náklady, ostatní přímé náklady, 
provozní režii jednotlivých oddělení ÚKZÚZ a režii hrazenou ze společného rozpočtu 
ÚKZÚZ. Přijetím novely vyhlášky nemusí dojít ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu. 
V případě množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů lze očekávat, 
že podnikatelské subjekty využijí možnosti uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího 
materiálu, které nepodléhá zpoplatnění ÚKZÚZ.  
 
K bodům 4 až 5: (Příloha č. 3) 

Aktualizace výše sazeb u chemických rozborů vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, 
pomocných rostlinných přípravků substrátů, vod a atmosférických spadů byla provedena na 
základě přecenění položek vstupujících do zkušebního procesu, tak aby došlo                        
k přesnějšímu vyčíslení reálných nákladů na daný zkušební úkon.  

Do nově navržených sazeb byly rovněž započteny v aktuálních pořizovacích cenách veškeré 
přímé materiálové vstupy (osiva, pesticidy, hnojiva apod.). Dále byly započteny ostatní 
náklady, jež jsou vynakládány v souvislosti s danými zkouškami. Jedná se zejména               
o náklady na energii, úpravu zálivkové vody, servis některých strojů a zařízení, poštovní        
a telefonní služby, pořízení drobného materiálu apod.  
 
K bodům 6 až 9: (Příloha č. 4) 

Nově navržené sazby za odborné úkony prováděné ÚKZÚZ v oblasti rostlinolékařské péče, 
zohledňují navýšení nákladů ÚKZÚZ, které je dáno zvýšením cen vstupů, energií, 
pohonných hmot, materiálu, mzdových nákladů, amortizaci strojů a administrativní náklady.   

Z důvodu rozvoje rostlinolékařské diagnostiky je nově navržený sazebník doplněn o nové 
diagnostické metody, nové dílčí postupy a metody, které byly v Národní referenční laboratoři 
ÚKZÚZ zavedeny. Položky sazebníku za úkony rostlinolékařské diagnostiky vycházejí 
z aktuálních cen a náročnosti pro provedení jednotlivých zkoušek/testů. Sazby těchto nových 
položek byly vypočteny na základě skutečných nákladů ÚKZÚZ nezbytných k provedení 
diagnostických metod. Navržené sazby tak zahrnují náklady na fond pracovní doby, kontrolu, 
administrativu, ekonomickou správu, odpisy investičního majetku i náklady na interní kontrolu 
kvality práce v laboratořích. Sazby za odborné úkony u diagnostických metod zahrnují 
náklady na biochemické analýzy - jednorázový spotřební materiál (např. použité chemikálie, 
plastové pomůcky, referenční materiál, prostředky BOZP), pomocný materiál (např. 
laboratorní sklo a pomůcky), spotřební materiál pro provoz přístrojů (např. technické plyny, 
standardy), amortizaci přístrojů, náklady na opravy, revize a kalibrace).  
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Navrhované úpravy položek a zavedení nových položek nepředstavuje zátěž pro 
podnikatelský sektor, protože ÚKZÚZ přijímá k analýzám vzorky odebrané jen v rámci 
činností státní správy a analýzy nejsou tak zpoplatňovány.   

V části 5 Přílohy č. 4 vyhlášky zavádí předložený návrh novou položku sazebníku - DK 33. 
Tato položka upravuje sazbu za provedení DRK zásilek dovážených fyzickými 
nepodnikajícími osobami pro svoji potřebu ze třetích zemí. Cílem této úpravy je zmírnit 
náklady soukromých osob (nepodnikatelů) při individuálních dovozech rostlinného materiálu 
v malém množství určeného k pěstování (stromky, keře, cibule, hlízy apod.).  

Provedení DRK, tedy ani zpoplatnění nepodléhají malá množství rostlin. Tato malá množství 
rostlin jsou specifikována v § 4 odst. 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání 
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, která je prováděcím 
předpisem k § 7 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči o změně některých 
souvisejících zákonů. Pro ovoce a zeleninu (kromě hlíz bramboru) je stanoveno jako malé 
množství nejvýše 2 kg, jedna kytice řezaných květin a 5 sáčků osiv v originálním balení.  

V Příloze č. 4 v nově vložené části 5A zavádí novela vyhlášky do sazebníku novou položku - 
VK 1, která upravuje sazbu za provedení vývozního rostlinolékařského šetření při vývozu 
zásilek rostlin na žádost vývozce. Výše navržené sazby u této položky je dána kalkulací 
nákladů na provedení šetření u žadatele, které se sestává z prohlídky vyvážené komodity, 
odběru vzorků, provedení měření, ověření provedeného ošetření. Za provedení jednoho 
šetření a obvykle vydání jednoho vývozního rostlinolékařského osvědčení vývozci uhradí tak 
jako doposud správní poplatek 500 Kč + nově 250 Kč jako náhradu nákladů za provedení 
tohoto odborného šetření. Úhrada za uvedené šetření v celkové výši 750 Kč nepředstavuje 
pro vývozce nepřiměřené náklady a v Evropské unii tak nedojde k narušení vnitřního trhu.   

 

K Čl. II: 

Vzhledem k tomu, že z ekonomických důvodů je potřebné upravit sazby náhrad nákladů na 
jejich reálnou úroveň co nejdříve, navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po 
jejím vyhlášení. 
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