
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 27. září 2016 s termínem dodání stanovisek 
do 19. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

 
K návrhu vyhlášky: 
V souladu s čl. 67 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní větě prováděcího předpisu zavést 
pro zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., legislativní 
zkratku ve znění „(dále jen „zákon“)“ a tuto legislativní 
zkratku následně užívat konzistentně v celém textu 
návrhu. Zároveň doporučujeme provést související 
legislativně technickou úpravu spočívající v nahrazení 
stávající citace zákona č. 146/2002 Sb. předmětnou 
legislativní zkratkou i v platném znění § 1 vyhlášky. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad – RIA 
Upozorňujeme, že podle novely legislativních pravidel 
vlády přijaté usnesením vlády č. 75 ze dne 3. února 2016 
se závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
uvádí jako samostatná část materiálu – samostatný 
dokument (viz čl. 14 odst. 2 a čl. 16 odst. 4 legislativních 
pravidel vlády). 
 

Akceptováno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) byla 
zařazena jako samostatná část materiálu. 
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Ministerstvo 
obrany 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Úvodní větu navrhovaného právního předpisu 
doporučujeme doplnit o zákon č. 316/2004 Sb. a zákon 
č. 138/2014 Sb. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
kultury 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1. K čl. I, bodům 1 a 2, § 1 a § 2a 
Doporučujeme zajistit soulad s čl. 67 Legislativních 
pravidel vlády, který upravuje citaci zákona v prováděcím 
předpisu. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 2. K odůvodnění 
a) Doporučujeme zajistit soulad s čl. 14 odst. 2 a čl. 16 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, ze kterých vyplývá, 
že Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se 
uvede jako samostatná část materiálu. 
 
b) Doporučujeme odůvodnit datum nabytí účinnosti 
předložené novely, neboť odůvodnění tuto informaci 
neobsahuje. 
 
c) Doporučujeme odstranit nesoulad tvrzení, které 
odůvodnění obsahuje – ve zvláštní části k bodu 3 
předkladatel mj. uvádí, že u některých rozborů byl 
upraven název nebo výše nákladů a byly doplněny nové 
používané rozbory; zároveň je však v obecné části 
odůvodnění u bodu 1.5 uvedeno, že se výše náhrady 
nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro 
účely kontroly podle § 3 odst. 6 nemění. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění a Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad - RIA byl upraven. 
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 3. K absenci přechodných ustanovení 
Z předloženého návrhu není zcela zřejmé, zda a v jaké 
výši se upravuje výše nákladů u některých rozborů (rozpor 
návrhu vyhlášky a odůvodnění). Pokud předmětný návrh 
vyhlášky upravuje u některých rozborů výši nákladů za 
jejich provedení (viz odůvodnění), jakož i s ohledem na 
skutečnost, že je vhodné předejít případným nejasnostem, 
považujeme za nezbytné v rámci přechodného ustanovení 
vymezit, že výše náhrad nákladů za rozbory 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. 
 
Dále je rovněž nutné posoudit vhodnost zařazení 
přechodných ustanovení ve vztahu k rozborům, které se 
vypouštějí, tj. v případě, že v praxi může dojít k situaci, 
kdy se po nabytí účinnosti novely vyhlášky bude ještě 
provádět rozbor podle vyškrtnuvší položky, je nutné 
přechodným ustanovením vymezit, že výše náhrady 
nákladů za takový rozbor se stanoví podle vyhlášky č. 
132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Přechodné ustanovení týkající se vzorků odebraných přede 
dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky bylo doplněno. Další 
přechodné ustanovení ve vztahu k rozborům, které se vypouštějí, 
není třeba vzhledem k tomu, že se vypouštějí pouze dva nadále 
nepoužitelné a aktuálně nepoužívané rozbory. 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

1. K návrhu vyhlášky – úvodní větě 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme za slova "ve znění" 
vložit slova "zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 138/2014 
Sb. a", protože § 14, který je v dané větě citován, byl 
novelizován i těmito zákony.   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo 
financí 
 

 
Zásadní připomínka:  
K příloze č. 1 - ustanovení bodů 499 a 500 přílohy č. 1 ve 
svém důsledku v podstatě stanoví povinnost používat 
přístroje určité firmy (Thermo Fischer Scientific) - pokud 
by stejného výsledku bylo možné dosáhnout využitím 
přístrojů jiné firmy, laboratoře by jej nemohly využívat, 
resp. by za užití takových přístrojů nebyla stanovena 
náhrada. To se nám jeví v rozporu s principy ochrany 
hospodářské soutěže na trhu a s povinnostmi 
stanovenými v § 19a odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., na 
ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů. Tím by státní orgán vytvářel soukromý monopol 
na trhu, a tím znemožňoval hospodářskou soutěž na trhu. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven (slova „firmy Thermo Fisher Scientific“ 
vypuštěna). 

 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

  

 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 
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Český báňský 
úřad 
 

 
 
Bez připomínek. 

 
 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
s právem EU 
 

 
K Čl. I bod 2. - § 2a 
 Doporučujeme vložit, obdobně jak tomu je ve 
stávajícím § 2 odst. 1, slova „podle § 1“ mezi slova „částky 
nákladů“ a slova „je 500 Kč“. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

  
K Čl. I bod 3. – Příloha č. 1 – položka č. 499. a 500. 
 Doporučujeme přeformulovat znění položek tak, 
aby neobsahovala slova „firmy Thermo Fisher Scientific“. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR 
– vedoucí 
Úřadu vlády ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
telekomunikační 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Nejvyšší 
kontrolní úřad  
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Hospodářská 
komora ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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