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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb.,  
kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané  

v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 
 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 
2. listopadu 2017, č. j. 24408/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 24. listopadu 2017.  
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí 

 

 

 

 

Doporučující připomínky: 

1) V Předkládací zprávě a v Odůvodnění se uvádí, že kvůli 
neaktuálnímu nastavení sazebníku náhrad nákladů, musel ÚKZÚZ 
náklady na některé úkony doposud doplácet sám z prostředků 
státního rozpočtu a jednalo se tak o formu nepřímé dotace. Bylo 
by vhodné uvést, kolik finančních prostředků bylo ročně takto 
vynaloženo navíc, konkrétněji z jakého zdroje a kolik prostředků se 
vlivem přijetí navrhované vyhlášky celkem ušetří. 

2) V příloze návrhu vyhlášky č. 1, části 3. a dále i na str. 22 a 38 
je mj. uvedeno „Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit 
až o 100 % při zadání malé série vzorků, při požadavku na 
analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup, při požadavku 
na urgentní analýzu a v dalších odůvodněných případech.“ 
Doporučujeme vysvětlit, zda jsou stanovena nějaká pravidla, podle 
kterých bude v případě zadání malé série vzorků jasně stanoveno, 
o kolik procent má být sazba navýšena? Taktéž doporučujeme 
vysvětlit, na základě čeho bude určeno procento snížení 
požadované částky (dle návrhu až o 50 %) v případě zadání větší 
série vzorků.  

 
 
 
 

Neakceptováno,  
vysvětleno 

 
 
 
 
 
 

Akceptováno částečně,  
text vyhlášky upraven. 
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Ministerstvo financí 

 

 

 

 

 

3) Doporučujeme vysvětlit, z jakého důvodu je navrhováno snížení 
sazby a náhrad nákladů za dovozní rostlinolékařské kontroly 
zásilek fyzickými nepodnikajícími osobami, zatímco u všech 
ostatních položek a úkonů dojde k navýšení.  

4) Vyhláška MZe č. 221/2002 Sb. stanoví sazebník náhrad nákladů 
za výkony ÚKZUZ. Přestože jde o sazby náhrad nákladů, 
je v záhlaví řady tabulek v posledním sloupci uváděno různé 
pojmosloví. Týká se to stran 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 a 22. 
Např. v Příloze č. 2 k vyhl. na str. 9,10,11 jsou to „roční náklady 
v Kč“, pak až na stranu 18 „náklady v Kč“, dále již na straně 18 
pak „sazba náhrad nákladů v Kč“, na str. 22 opět „Náklady v Kč“. 
Doporučujeme zpřesnění a v souladu s ostatními tabulkami 
sjednocení např. na „Sazba náhrad nákladů“. 

5) Přestože jde o návrh, řešící pouze růst nákladů ÚKZUZ a zvýšení 
sazeb náhrad nákladů, používají se v souvislosti s tím 
v Předkládací zprávě chybně výrazy jako „nárůst ceny“, „nové 
ceníkové položky“, „za ceny stanovené v sazebníku“. Podobně 
výrazy jsou chybně používány rovněž v posledním odst. na 1. 
straně Odůvodnění. Upozorňujeme, že v této souvislosti je použití 
pojmu „cena“ apod. jednoznačně chybné, je nutná oprava 
použitých pojmů. 

6) V čl. II doporučujeme slova "právních předpisů účinných" nahradit 
textem "vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002  Sb., 
ve znění účinném". 

7) Doporučujeme stanovit vstup vyhlášky v účinnost pevným datem.  

Pro pořádek upozorňujeme, že součástí materiálu je předkládající 
zpráva, která je však jako soubor chybně označena jako Závěrečná 
zpráva RIA. 

 
Akceptováno, 

text odůvodnění upraven. 
 
 
 
 

Akceptováno částečně,  
vysvětleno. 

 
 
 
 
 
 

Neakceptováno,  
vysvětleno. 

 
 
 
 
 

Neakceptováno, 
přechodné ustanovení bylo v návrhu vyhlášky 
zrušeno. 

 
 

Neakceptováno,  
vysvětleno. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Doporučující připomínky k návrhu vyhlášky: 
1. K čl. I bodu 5: Doporučujeme znění úvodního ustanovení 
tohoto bodu upravit, resp. vzhledem k jeho obsahu tento bod rozdělit 
na dva, tzn. stávající bod 5. se bude týkat úpravy přílohy č. 3 části 1. 
písmene d) a e) a nový bod 6 pak úpravy přílohy č. 3 částí 2. a 3. 
Uvozující věty těchto bodů doporučujeme uvést v tomto znění: „5. V 
příloze č. 3 části 1. písmena d) a e) znějí:“.„6. V příloze č. 3 části 2. a 
3. znějí:“. 

2. K bodu 7: V uvozující větě tohoto bodu doporučujeme vypustit 
jako nadbytečnou předložku „v“. 

3. K čl. II: Doporučujeme nahradit slova „právních předpisů 
účinných“ slovy „ vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění účinném“.  

 
 
 

Neakceptováno,  
vysvětleno. 

 
 
 

Akceptováno. 
 

Neakceptováno, 
přechodné ustanovení bylo v návrhu vyhlášky 
zrušeno. 

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.  

ÚV – místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek. 
 

ÚV - ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti, legislativu 
a předseda LRV 

Bez připomínek. 
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ÚV – vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
 

 
 
 
 
ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel z důvodů uvedených níže pouze částečně 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: 
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. 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu se dotýká: 
- směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 

opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství, 

- směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. 

PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY ZMĚN: 
K odůvodnění materiálu: 
1. Odůvodnění návrhu na str. 2 uvádí, že návrh není implementační. 
Absence úplného znění je dále odůvodňována rozsáhlými změnami 
příloh obsahujícími z převážné části pouze údaje technické povahy.  
Odůvodnění návrhu ale zároveň odkazuje na přílohu č. 4 vyhlášky č. 
221/2002 Sb., která obsahuje v části 5 výše sazeb náhrad nákladů za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno, 
po vysvětlení od připomínky ustoupeno.  
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ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provedení dovozní rostlinolékařské kontroly (položky DK 1 – DK 33), a 
uvádí, že jsou (částečně) upraveny směrnicí Rady 2000/29/ES.  
Je nutné vyjasnit, zda je návrh implementační a v případě, že tomu tak 
je, je třeba implementační ustanovení specifikovat a provést úpravy ve 
smyslu Legislativních pravidel vlády. V opačném případě je nutné 
upravit odůvodnění k návrhu, aby bylo zřejmé, že návrh v jednotlivých 
položkách implementaci práva EU neprovádí. 

2. Odůvodnění návrhu dále na str. 2 uvádí, že „výše sazby za 
provedení dovozní rostlinolékařské kontroly 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.“ Rovněž v tomto případě je nutné výslovně uvést, v 
jakém předpise Evropská unie stanovuje příslušné sazby. Zřejmě 
půjde o přílohu VIIIa směrnice Rady 2000/29/ES, ve znění směrnice 
Rady 2002/89/ES. 

K bodu 8. návrhu (příloha č. 4, část 5. návrhu): 
Návrh v uvedeném bodě zavádí nové položky, a to: 
„DK 33 p) dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek dovážených 
fyzickými nepodnikajícími osobami pro svoji vlastní potřebu (kontrola 
dokladů, kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu) a DK 34 q) 
vývozní rostlinolékařské šetření - za jedno provedené šetření.“ 

Uvedené položky jdou nad rámec přílohy VIIIa směrnice 2000/29/ES, 
v konsolidovaném znění (zejména ve znění směrnice Rady 
2002/89/ES), neboť tato příloha ke směrnici již byla provedena do 
stávajících položek Přílohy č. 4 části 5 vyhlášky č. 221/2002 Sb.  
Není tak jasné, nakolik např. položka DK 33 má dublovat položku DK 
1 a DK 2 (kontrola dokladů za zásilku, kontrola totožnosti za zásilku), 
které již na základě přílohy VIIIa směrnice Rady 2000/29/ES, ve znění 
směrnice Rady 2002/89/ES, v našem právním řádu zavedeny jsou. 
Máme za to, že návrh je nutno číst tak, že např. u kontroly dokladů 
nepodnikajícími osobami u zásilek pro jejich vlastní potřebu se uplatní 
jak položky DK 1 a 2, tak nová položka DK 33. Ani u položky DK 34 
(vývozní rostlinolékařské šetření) není zřejmé, jaký je její vztah ke 
stávajícím položkám, a dále proč se vývozní rostlinolékařské šetření 

 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno,  
ve smyslu připomínky doplněn text 
odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno,  
ve smyslu připomínky doplněn text vyhlášky. 

 
 
. 
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ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 

objevuje v části vyhlášky upravující dovozní rostlinolékařské kontroly. 
Navyšování poplatků nad rámec poplatků stanovených ve směrnici 
Rady 2000/29/ES, které byly zavedeny na základě jejího čl. 13d odst. 
2 a přílohy VIIIa, přitom může způsobit rozpor s pravidly volného 
pohybu zboží a představovat právem EU nedovolené opatření s 
účinkem rovnocenným clům.  

V tomto ohledu není u položky DK 33 ani jasné, jaká je návaznost na 
čl. 13b odst. 3 směrnice Rady 2000/29/ES, v konsolidovaném znění, 
který stanoví výjimku z požadavků a podmínek na vstup malých 
množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud jsou 
určeny pro přímou spotřebu vlastníka nebo adresáta nikoli k 
průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během 
dopravy, a pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů 
ve Společenství. I to je potřeba vyjasnit. 

Je tudíž nutné buď uvedené ustanovení vypustit, nebo upravit tak, aby 
bylo zřejmé, jak navazuje na směrnici 2000/29/ES, v konsolidovaném 
znění, a že nepředstavuje nedovolené navyšování poplatků, které 
zakládá neospravedlnitelná opatření s účinkem rovnocenným clům.  

Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 

 
 
 
 

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek. 
 

Energetický regulační 
úřad Bez připomínek. 

 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

Bez připomínek.  
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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. 
 

Družstevní asociace Bez připomínek.  

Hospodářská komora Bez připomínek.  

 
 
 
Agrární komora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Obecná připomínka: 
Ve zdůvodnění návrhu vyhlášky je jedním z bodů nárůst mezd, citace: 
„Důvodem nárůstu ceny u některých úkonů je rovněž i nárůst 
mzdových nákladů“. Nesouhlasíme s tím, aby všichni uživatelé služeb 
ÚKZÚZ měli zajišťovat nárůst platů státních úředníků.“ 
Navýšení je nepřiměřeně vysoké, navýšení by se mělo pohybovat 
okolo 5 % právě na pořízení nových přístrojů a zajištění 
odpovídajícího servisu. 

2) Připomínka: 
Článek 3, bod 1: Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony 
spojené se zkoušením odrůd 
Písmeno b zní: 
„Roční náklady za odrůdu-zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti 
Obiloviny včetně kukuřice roční náklady 5 000 Kč.“. 
Návrh úpravy: roční náklady 4 200 Kč 
Zdůvodnění: 
V dosud platné vyhlášce je za tento úkon uvedena sazba 4 000 Kč. 
V Návrhu vyhlášky dochází k nárůstu nákladů za tento úkon o 25 % 
oproti dosud platnému stavu. 
Vzhledem k navýšení ostatních zkušebních úkonů, které oproti 
současnému stavu činí maximálně 5 % a nárůstu nákladů spojených s 
uznávacím řízením který je nejvýše 10 % / v případě přehlídek 
množitelského porostu a vzorkování ve skladu / a v ostatních 
úkonech, kdy je nárůst taktéž 5 %, 

 
Neakceptováno,  

v odůvodnění jsou uvedeny důvody navýšení 
náhrad nákladů za odborné a zkušební 
úkony. Mzdové náklady tvoří (vedle ostatních 
nákladů) přirozenou součást uvedených 
nákladů za odborné a zkušební úkony. 
 
 
 
 

Akceptováno částečně, 
roční náklady za zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti u kukuřice zůstávají         
5 000 Kč, náklady za zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti čiroku, ječmene, ovsa a 
pšenice sníženy na 4 500 Kč. 
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Agrární komora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

považujeme nárůst nákladů za DUS ve výši 25 % za neodůvodněně 
vysoký. 
Náš návrh úpravy je navýšením ceny nákladů za DUS o 5 % oproti 
současnému stavu, což odpovídá nejvyššímu nárůstu nákladů 
zkušebních úkonů při registračním řízení – viz výtah z „Návrhu 
vyhlášky“: 
Nárůst nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením 
odrůd v případě kukuřice:  
1) článek 3, bod 1 písmeno a – roční náklady za zkoušku užitné 
hodnoty jsou navrhovány na 17 000 Kč), nárůst 5 %  
2) článek 3 bod 1 písmeno c – roční náklady za technologické 
rozbory kukuřice za siláž jsou navrhovány na 3 500 Kč nárůst 3 %, u 
kukuřice na zrno-návrh 1 600 Kč nárůst 0 %. 

Nárůst nákladů za odborné a zkušení úkony spojené s uznáváním 
množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu  
článek 3, bod 3, písmena a až c činí v případě kukuřice 10 % 
respektive 5 % u toho kterého úkonu. 

3) Připomínka: 
V novém návrhu v Příloze č. 2 "Výše náhrad za odborné a zkušební 
úkony spojené se zkoušením odrůd" jsou trávy a svazenka nově 
zařazeny do druhé cenově nejnižší skupiny (označena jako Skupina 
7). Ve stávajícím ceníku jsou tyto plodiny zařazeny v cenově nejnižší 
skupině (označena jako Skupina 6.). 

Stávající náklady za VCU u trav a svazenky jsou ve výši 8 500 Kč/rok 
a nyní je navržena částka 11 200 Kč/rok, což představuje nárůst 32%. 
Žádné jiné plodiny nemají takto vysoký a neopodstatněný nárůst. 
Návrh úpravy:  
Zachovat zařazení trav a svazenky v cenově nejnižší skupině, tedy 
podle nového rozdělení ve Skupině 8. V tomto případě by nárůst činil 
9,4 % (ze stávající částky 8 500 Kč/rok na navrhovaných 9 300 
Kč/rok), což je akceptovatelné. 

4) Připomínka - Příloha č. 2: 
Výše náhrad nákladů za odborné zkušební úkony: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno, 
trávy a svazenka zařazeny do nejnižší 
cenové skupiny. 
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Agrární komora 
 
 

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti – 1.3. řepka ozimá - zvýšení 
ze 4 000 na 9 000 Kč. U liniových odrůd řepky nemohou být zdaleka 
náklady na DUS ve výši 9.000 Kč.   
Návrh úpravy:  Rozdělit výši poplatků za hybridy a liniové odrůdy 
řepky. Akceptovatelný nárůst u liniových odrůd řepky je do 15 %.  

Akceptováno, 
ve vyhlášce rozdělena výše poplatků za 
hybridy (800 000 Kč) a liniové odrůdy (5 000 
Kč) u řepky. 
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