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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. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální 
částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se 
specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo 
dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) (dále jen 
„návrh vyhlášky“ nebo „navrhovaná úprava“), se předkládá zejména 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“) s ohledem na nové zmocnění, 
které se v poslední novele zákona o rostlinolékařské péči upravilo. Vyhláška o paušálních 
nákladech provádí ve stávající době zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o potravinách“), zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krmivech“) a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „veterinární zákon“). Zákon o rostlinolékařské péči by se tedy k těmto 
zmíněným zákonům měl připojit. 
Nezbytnost změny souvisí zejména s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) 
č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, 
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 
a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č.882/2004, 
směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/HS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES 
a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (dále jen 
„nařízení (EU) 2017/625“).  
Nařízení (EU) 2017/625 přináší obecnou a komplexní úpravu pro organizaci úředních kontrol 
a úředních činností jiných než úřední kontroly napříč celým zemědělsko-potravinovým 
řetězcem a zejména nahrazuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 
zvířat (dále jen „nařízení (ES) 882/2004“), s použitelností od 14. prosince 2019. Vyhláška 
o paušálních nákladech v jedné své části navazuje na úpravu nařízení (ES) 882/2004, 
konkrétně výdaje vzniklé v důsledku dodatečných úředních kontrol. Obdoba této úpravy 
přešla do nařízení (EU) 2017/625, avšak s ohledem na širší oblast působnosti tohoto 
nařízení oproti nařízení (ES) 882/2004, je třeba navázat i v oblasti rostlinolékařské péče, tzn. 
i pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin a požadavky na 
dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů 
s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů. 
Věcně, pokud jde o částku, není třeba do vyhlášky o paušálních nákladech zasahovat, 
primární je rozšíření rozsahu o rostlinolékařskou péči včetně upravení odkazu, aby odpovídal 
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novému nařízení (EU) 2017/625. Dále se přistupuje k menším formálním změnám jako je 
náhrada slov „Evropské společenství“ za slova „Evropská unie“ a úprava poznámky pod 
čarou č. 1 s ohledem na vývoj právních předpisů Evropské unie. 
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. Stejně tak je návrh v plném souladu se zákony 
a zmocněními v nich, které provádí již stávající úprava vyhlášky, tedy se zákonem 
o potravinách, zákonem o krmivech a veterinárním zákonem. 
 
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 začlenit 
do rozsahu stávající právní úpravy, s ohledem na širší oblast působnosti nařízení (EU) 
2017/625 oproti nařízení (ES) 882/2004 i oblast rostlinolékařské péče. 
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). 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Úprava povinnosti příslušného orgánu účtovat výdaje vzniklé v důsledku dodatečných 
úředních kontrol provozovateli je obsažena ve stávající právní úpravě v článku 28 nařízení 
(ES) 882/2004. Dle článku 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 příslušné orgány 
vybírají poplatky nebo platby s cílem pokrýt náklady, které jim vzniknou v souvislosti 
s úředními kontrolami, které nebyly původně plánovány a které musely být provedeny, neboť 
během úřední kontroly provedené v souladu s tímto nařízením byl na straně téhož 
provozovatele zjištěn nesoulad, a jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a dopadu 
nesouladu nebo za účelem ověření, zda byla zjednána náprava. Tento opis odpovídá 
termínu dodatečná kontrola. 
Věcně, pokud jde o částku, není třeba do vyhlášky o paušálních nákladech zasahovat, 
primární je rozšíření rozsahu o rostlinolékařskou péči včetně upravení odkazu, aby odpovídal 
novému nařízení (EU) 2017/625. Dále se přistupuje k menším formálním změnám jako je 
náhrada slov „Evropské společenství“ za slova „Evropská unie“ a úprava poznámky pod 
čarou č. 1 s ohledem na vývoj právních předpisů Evropské unie. 
 
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. 
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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  

Jedná se o legislativně technickou změnu s ohledem na vývoj v rámci Evropské unie, a to na 
třech místech ustanovení § 1. 
 

K bodu 2 

Bod 2 reaguje na nařízení (EU) 2017/625 prostřednictvím odkazu na příslušnou úpravu části 
povinných poplatků nebo plateb, tedy na článek 79 odst. 2 písm. c) včetně úpravy názvu, aby 
odpovídal novému nařízení (EU) 2017/625. 

 
K bodu 3 
Aktualizuje se znění poznámky pod čarou č. 1 s ohledem na vývoj právních předpisů 
Evropské unie.  
 
 
K Čl. II 
Účinnost 
Účinnost se navrhuje na 14. prosince 2019 obdobně jako u novely zákona o rostlinolékařské 
péči, na kterou vyhláška navazuje, s ohledem na použitelnost nařízení (EU) 2017/625 od 
stejného data. 
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