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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a 
rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „návrh vyhlášky“ nebo „navrhovaná úprava“), se předkládá k provedení zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“) a primárně k zajištění 
transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze dne 14. března 2019, kterou se 
mění přílohy I až 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 (dále jen „prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523“).  
Přílohy I až 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 (dále jen „směrnice Rady 2000/29/ES“) jsou transponovány 
prostřednictvím příloh č. 1, 2, 3, 4 a 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání 
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 215/2008 Sb.“). 
Prováděcí směrnicí Komise (EU) 2019/523 dochází k úpravám příloh směrnice Rady 
2000/29/ES s ohledem na zhodnocení rizika některých škodlivých organismů s přihlédnutím 
ke zvýšenému mezinárodnímu obchodu nebo na kategorizaci rizik některých škodlivých 
organismů provedených Evropskou a středozemní organizací pro ochranu rostlin a Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin.  
Dále dochází k menší formální změně související s úpravou chybně uvedeného označení bodu 
v příloze č. 4. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o rostlinolékařské péči a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Navrhovaná úprava je v souladu s předpisy Evropské unie. Cílem návrhu vyhlášky je 
transponovat do právního řádu České republiky prováděcí směrnici Komise (EU) 2019/523. 
Podle článku 2 prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 členské státy přijmou a zveřejní 
právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí nejpozději do 31. srpna 2019. 
Tyto předpisy členské státy použijí ode dne 1. září 2019. 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace). 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Oblast úpravy ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
rostlinným produktům je na úrovni Evropské unie prozatím zakotvena ve směrnici Rady 
2000/29/ES. Do české právního řádu je tato úprava transponována prostřednictvím zákona 
o rostlinolékařské péči a vyhlášky č. 215/2008 Sb. S ohledem na změny provedené v přílohách 
směrnice Rady 2000/29/ES z důvodu zhodnocení rizika některých škodlivých organismů s 
přihlédnutím ke zvýšenému mezinárodnímu obchodu nebo na kategorizaci rizik některých 
škodlivých organismů provedených Evropskou a středozemní organizací pro ochranu rostlin a 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin je obdobně nutné upravit příslušnou 
transponovanou úpravu v českém právním řádu, tedy ve vyhlášce č. 215/2008 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 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady 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. 
 
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 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 otázek rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy na ochranu soukromí a soukromých údajů. 
Navrhovaná úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů, nemění již existující 
zpracování osobních údajů a nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti v rámci zhodnocení 
podle Metodiky CIA a nepředstavuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního 
rizika. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu a tudíž  
na ně nemá žádný dopad. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I  
 
K bodu 1  

Aktualizuje se znění poznámky pod čarou č. 2. Je třeba přidat název směrnice, která má být 
novelou implementována, resp. transponována.  
 

K bodu 2 až 59 (mimo bod 36) 

Jedná se o transpozici seznamů obsažených v prováděcí směrnici Komise (EU) 2019/523, 
kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES. 

V přílohách došlo k přesunům s ohledem na zhodnocení vyššího rizika nebo na kategorizaci 
rizik některých škodlivých organismů. Na základě zhodnocení rizika a s přihlédnutím ke 
zvýšenému mezinárodnímu obchodu byly doplněny nové škodlivé organismy. 
Na základě kategorizace rizika některých škodlivých organismů došlo k úpravě či doplnění 
zvláštních požadavků pro dovoz či přemísťování v rámci EU rostlin, rostlinných produktů a 
jiných předmětů. 
Na základě uznání některých oblastí za chráněné zóny vůči některým škodlivým organismům 
nebo vzhledem k nesplnění příslušných požadavků některých oblastí uznaných za chráněné 
zóny došlo k doplnění či zrušení některých oblastí v příslušných přílohách.  
 
K bodu 36 
Dochází k úpravě chybně uvedeného označení bodu. 
 
 
K Čl. II 
Účinnost 
Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení 
s ohledem na transpoziční lhůtu prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523, a tedy dosažení 
kompatibility s právem Evropské unie.  
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