
II. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů 
 

 
Navrhovaná novela vyhlášky č.132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory 
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, se 
týká výhradně její přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické rozbory). V ustanovení v § 14 zákona 
č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je upraveno zmocnění pro Ministerstvo 
zemědělství stanovit vyhláškou sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi 
inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 zákona a výši paušální částky nákladů 
vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona. 
 
Vyhláška č. 132/2015 Sb., ve znění novely č. 396/2016 Sb., ve svých přílohách dostatečným 
způsobem stanovuje sazebník náhrad za prováděné rozbory. Avšak s ohledem na nově 
akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, 
eventuálně změnu těchto metod, je na místě změna přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické 
rozbory).  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 
Návrh novely vyhlášky je v plném souladu se zákonem č. 146/12002 Sb., o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, a 
nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
Předpisy Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují. 
Návrhem nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie 
a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 
 
Návrhem novely vyhlášky se neprovádí transpozice směrnic Evropské unie. Navrhovaná 
změna přílohy č. 1 vyhlášky č. 132/2015 Sb., není technickým předpisem, který by obsahoval 
nové technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh novely vyhlášky 
z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh novely vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  
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Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Nyní platná vyhláška stanovuje v příloze č. 1 výši náhrady nákladů za fyzikálně-chemické 
rozbory, v příloze č. 2 výši náhrady nákladů za senzorické rozbory a v příloze č. 3 kalkulační 
vzorec pro výpočet nákladů. Navrhované dílčí změny se týkají toliko přílohy č. 1. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce má nově akreditované metody, které souvisí 
s fyzikálně-chemickým rozborem potravin, které jsou uváděny provozovateli potravinářských 
podniků na trh. S ohledem na potřebu zavedení těchto nových metod do praxe Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce, je nezbytné aktualizovat  ceník/sazebník náhrad 
nákladů za tyto rozbory uvedený v příloze 1 vyhlášky.     
 
 
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 
 
Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní 
dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 
 
Změny v příloze vyhlášky týkající se náhrad za fyzikálně-chemické rozbory, nepředstavují 
zvýšení nákladů pro dotčené subjekty.  
  
Návrh změny nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifikované skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  
 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava 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.  
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní 
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyly shledávána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBAFDA92G)



3 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu.  
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2019 s informací, 
že se RIA provést neukládá.  
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I: 
Příloha č. I (Fyzikálně-chemické rozbory) 
 

- doplnění nově zavedených fyzikálně-chemických metod – metody pod pořadovými 
čísly 501 až 524 přílohy č. 1; jedná se zejména o nové rozbory zavedené na základě 
nových legislativních požadavků nebo potřeb Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce,  

- odstranění metod z přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické metody) – metody pod 
pořadovými čísly 226, 246, 267, 278, 279, 280, 281, 327, 413, 417 a 473, a to 
z důvodu jejich zrušení v laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce; 
jedná se o rozbory, pro které byly buď zrušeny normy, podle kterých byly rozbory 
prováděny, nejsou již potřebné nebo již není k dispozici zařízení, na kterém byly 
prováděny. 

- úpravy názvů metod z přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické metody) - metody pod 
pořadovými čísly 316, 363, 380, 382, 383, 399, 408, 418, 424, 426, 483 a 485, a to 
především z důvodu upřesnění principu používaných metod, případně rozšíření 
možnosti použití zkoušky; byly opraveny nepřesnosti nebo chyby včetně formálních 
nepřesností, které se do vyhlášky dostaly v minulosti, popř. zde došlo k upřesněním, 
která vyplynula z užívání rozborů,   

- změna ceny v příloze č. 1 (Fyzikálně-chemické metody) - metoda pod pořadovým 
číslem 316, 322, 418 a 486, a to z důvodu použití jiného přístroje a jiného přístupu 
k posuzování analytů.  

 
Vyhláška, resp. její příloha č. 1 je aktualizována tak, aby odrážela skutečnou situaci 

v laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Byly vyřazeny rozbory, které 

nejsou dlouhodobě používány, a u kterých se nepředpokládá, že by v dohledné době byly 
používány, neboť pro tyto rozbory byly buď zrušeny normy, podle kterých byly rozbory 
prováděny, nejsou již potřebné nebo již není k dispozici zařízení, na kterém byly prováděny. 
Některé z těchto rozborů byly nahrazeny jinými, kde se používá jiný postup stanovení na 
jiném zařízení, takže cena za rozbor musí také logicky odlišná (v navržené změně vyhlášky 
se vždy jedná o nižší cenu).  Do vyhlášky byly také zařazeny nové rozbory, které laboratoře 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce zavedly na základě nových legislativních 

požadavků nebo potřeb Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  

 
K Čl. II: 
 
Vzhledem k tomu, že navrhovanou novelou se mění u některých rozborů výši nákladů za 
jejich provedení, a s ohledem na skutečnost, že je vhodné předejít případným nejasnostem, 
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je nezbytné v rámci přechodného ustanovení vymezit, že výše náhrad nákladů za rozbory 
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 
 
K Čl. II: 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. května 2019. 
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