
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům 
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů 

a sdílení přínosů z nich)  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
4. února 2016, s termínem dodání stanovisek do 3. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí  
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Žaneta Ptáčková 
tel.: 
email: 
zaneta.ptackova@ 
mfcr.cz) 
 

Zásadní:  
1. K návrhu usnesení vlády 

Nesouhlasíme s úkolem pro 1. místopředsedu vlády 
a ministra financí v bodě II./2 a požadujeme jej nahradit 
následovně: 
„ministrovi životního prostředí zabezpečit implementaci 
návrhu zákona v rámci dosavadních personálních 
kapacit a mzdových a ostatních finančních prostředků 
kapitoly Ministerstva životního prostředí.“ 
Případně lze bod II./2 z návrhu usnesení úplně vypustit 
a uvedené promítnout do důvodové zprávy - úseku 
týkajícího se finančních dopadů. 
 

AKCEPTOVÁNO  
 

2. K důvodové zprávě  
Požadujeme do důvodové zprávy uvést, že veškeré 
výdaje spojené s aplikací zákona budou hrazeny 
z příslušných kapitol státního rozpočtu bez nároku na 
jejich navýšení. 
 

AKCEPTOVÁNO  
 

3. K důvodové zprávě  
Pokud jde o funkční místa a prostředky na platy, 

AKCEPTOVÁNO.  
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zásadně nesouhlasíme s navýšením 3 míst (2 ČIŽP, 
1 Ministerstvo životního prostředí) a současně 
s nepřiměřeným navýšením prostředků na platy 
(průměrný plat k místům na ČIŽP je 57 347 Kč a na 
Ministerstvu životního prostředí ve výši 65 780 Kč). 
Domníváme se, že uvedenou prioritu kapitoly lze řešit 
v rámci stávajících, řádně schválených personálních 
kapacit a výdajů na platy kapitoly, a to především na 
vrub agend přirozeně se utlumujících a zefektivněním 
vnitřních personálních procesů vedoucích nejen k využití 
dlouhodobě neobsazených míst. 
 

4. K důvodové zprávě  
V části 3.1. jsou vyčísleny dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty v případě zahájení 
infringementového řízení ze strany EK. Požadujeme do 
textu rovněž doplnit, z jaké kapitoly by byly tyto náklady 
na státní rozpočet hrazeny. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Do kapitoly 3 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů RIA bylo 
doplněno následující sdělení: 
Dle čl. 6 odst. 5 usnesení vlády č. 113 ze dne 4. února 2004 
o Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České 
republiky před Soudním dvorem EU, ve znění změn 
uvedených v příloze usnesení vlády č. 382 ze dne 24. 5. 2010: 
"V případě, že z řízení s Evropskou komisí a/nebo řízení před 
Soudním dvorem EU podle tohoto statutu vyplynou jakékoliv 
finanční sankce či jiné zde neuvedené finanční náklady, jsou 
takové náklady hrazeny z rozpočtové kapitoly odpovědného 
orgánu." 
 

5. K  důvodové zprávě:  
V části 3.2, tabulce 2 je u varianty 1 uvedeno a vyčísleno 
jako přínos pro státní rozpočet zabránění hrozícího 
infringementového řízení. Požadujeme, aby nebylo jako 
pozitivní dopad na státní rozpočet uváděno to, že ČR 
nebude platit pokutu. V tomto případě nelze s uvedenou 
částkou počítat jako s úsporou státního rozpočtu, kterou 
předložený návrh zákona přináší. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Předmětné tvrzení bylo odstraněno. 

Doporučující:  
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6. K názvu zákona 
Doporučujeme zkrátit název zákona (např. 
„o podmínkách využívání genetických zdrojů 
vyplývajících z Nagojského protokolu“) a popř. 
v návaznosti na to rozšířit obsah ustanovení § 1. 
 

VYSVĚTLENO. 
Název zákona ponechán v navrženém znění, neboť vychází 
z názvu nařízení. 

7. K § 2  
Doporučujeme doplnit odkaz na čl. 3 odst. 9 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, a to 
s ohledem na skutečnost, že vymezení pojmu „sbírka“ 
vyplývá přímo z nařízení a není obsaženo v zákoně. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Odkaz na definici pojmu „sbírka“ bude doplněn. 
 
 

8. K § 5 odst. 1  
Slovo „připraví“ doporučujeme nahradit slovem 
„připravuje“, a to s ohledem na dikci § 6 písm. e). 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
S ohledem na změny provedené v návrhu zákona v důsledku 
vypořádání MPŘ připomínka nerelevantní ve vztahu k § 5, 
nicméně je promítnuta v kompetenčním ustanovení, konkrétně 
§ 6 písm. d) upraveného návrhu. 
 

9. K § 4, § 5, § 6 a § 7  
Doporučujeme sjednotit způsob vymezení kompetencí 
Ministerstva životního prostředí a České inspekce 
životního prostředí. Zatímco v § 6 a 7 je uveden komplex 
kompetencí Ministerstva životního prostředí a České 
inspekce životního prostředí, v jednotlivých dalších 
ustanoveních, které se těchto kompetencí dotýkají, je 
tento rozsah kompetencí upraven opět v obdobném 
rozsahu pouze s určitým upřesněním. Pokud jsou 
kompetence v obou ustanoveních uvedeny ve stejném 
rozsahu, jde pouze o problém legislativně technický. 
V případě ustanovení § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 
písm. e) jde též o problém věcný s ohledem na to, že 
v § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 je kompetence Ministerstva 
životního prostředí k přípravě ročního plánu kontrol 
sbírek a přípravě ročního plánu kontrol uživatelů 
koncipována jako sdílená s Českou inspekcí životního 
prostředí, zatímco v případě § 6 písm. e) je příprava 
ročního plánu kontrol sbírek a ročního plánu kontrol 

AKCEPTOVÁNO. 
Kompetenční ustanovení vzhledem k charakteru návrhu 
zákona coby ryze adaptačního právního předpisu zachováno, 
ostatní ustanovení návrhu podrobena revizi a přeformulována 
nebo jinak upravena tak, aby duplicity byly odstraněny. 
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uživatelů koncipována jako výlučná. 
 

10. K § 12 odst. 6  
Pokuty ukládají organizační složky státu. Příjem z pokut 
by tedy měl být příjmem státního rozpočtu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Pokuty podle navrhovaného zákona představují sankce za 
porušení povinností směřujících k ochraně životního prostředí. 
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 2 
odst. 1 písm. a), že příjmy Fondu tvoří pokuty uložené orgány 
správce Fondu (tj. MŽP) a ČIŽP za porušení předpisů 
a opatření k ochraně životního prostředí. Navrhované 
ustanovení vychází z citovaného pravidla a nijak nevybočuje 
z praxe obvyklé i v jiných právních předpisech v oblasti 
životního prostředí, které, v celé výši nebo její části, rovněž 
určují výnos z pokut uložených ČIŽP za příjem Fondu. 
Namátkou lze zmínit např. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, nebo zákon 
č. 350/2011 Sb., chemický zákon. Vzhledem k charakteru 
povinností, jejichž porušení je sankcionováno, se domníváme, 
že i v případě pokut ukládaných ministerstvem by jejich výnos 
měl být příjmem Fondu. 
 

11. K důvodové zprávě 
Doporučujeme v důvodové zprávě, části RIA, 9. str.  
opravit text ohledně nabytí účinnosti. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace opraven. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  
 
 
 

Doporučující:  
Pro upřesnění Předkládací zprávy dáváme pouze ke 
zvážení doplnění textu „(EU) č. 511/2014“ za slovo 
„Rady“ v první větě druhého odstavce.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text předkládací zprávy opraven. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 
 

Zásadní:  
1. K Návrhu - § 8 Dotčené orgány 

Nesouhlasíme se stanovením Ministerstva průmyslu 
a obchodu jako jednoho z dotčených orgánů v oblasti 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
MPO zvolil předkladatel jako dotčený orgán s ohledem na § 13 
odst. 1 písm. b) a f) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
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(kontaktní osoba: 
Ing. Jitka Loosová, 
tel.: 224852550,  
email:  
loosova@mpo.cz) 
 

dodržování podmínek využívání genetických zdrojů 
a sdílení přínosů z jejich využívání.  
Odůvodnění: 
MPO nemá vymezeny žádné kompetence ve vztahu 
k využívání genetických zdrojů. V Důvodové zprávě je 
upřesněno stanovení MPO dotčeným orgánem 
v souvislosti se zákony č. 527/1990 Sb., o vynálezech 
a zlepšovacích návrzích a č. 206/2000 Sb., o ochraně 
biotechnologických vynálezů. Vzhledem k tomu, že oba 
tyto právní předpisy jsou v působnosti Úřadu 
průmyslového vlastnictví, navrhujeme případně nahradit 
MPO tímto ústředním orgánem státní správy ČR. 
 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ústředním orgánem státní 
správy mj. pro zdravotnickou výrobu a pro průmyslový výzkum, 
rozvoj techniky a technologií, což jsou dle našeho názoru 
obory lidské činnosti, které s předmětem navrhovaného 
zákona bezprostředně souvisejí. Kompetence Úřadu 
průmyslového vlastnictví podle zákona č. 14/1993 Sb., 
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, je naproti tomu velmi omezená. 
Na základě osobního projednání bylo zachováno stanovení 
kompetence vybraných orgánů, včetně Ministerstva průmyslu 
a obchodu, při přípravě ročních plánů kontrol, nicméně došlo 
k opuštění jejich označení jako „dotčených orgánů“. V rámci 
struktury zákona přesunuto do nového odstavce 2 § 6. 

Doporučující:  
2. K Návrhu obecně 

Doporučujeme důsledně prověřit demonstrativní 
a taxativní výčty v rámci jednotlivých ustanovení návrhu 
zákona. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text zákona byl revidován a zkontrolován i z tohoto hlediska. 
Vzhledem k absenci uvedení konkrétního nedostatku nelze 
reagovat podrobněji.  

3. K Návrhu - § 10 
Na str. 6 je u § 10 odst. 1 písm. f) uveden v poznámce 
pod čarou č. 19) stejný odkaz na čl. 7 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 jako 
u poznámky pod čarou č. 7) na str. 2. Doporučujeme 
uvést pouze jedním odkazem. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
V rámci úprav provedených v § 10 odst. 1 písm. f) návrhu 
zákona v návaznosti na připomínky MV a OKOM připomínka 
nerelevantní. 
 

4. K Návrhu - § 11 a 12 
Upozorňujeme na vládou schválený návrh zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní 
tisk 555), jež je nyní v Poslanecké sněmovně před 
druhým čtením, kterým mimo jiné dochází k nahrazení 
pojmu správní delikt pojmem přestupek. Doporučujeme 
zvážit, zda by nebylo vhodné výše uvedené změny 
promítnout již do předkládaného návrhu zákona. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich si 
je předkladatel pochopitelně vědom a z toho důvodu při 
přípravách návrhu konzultoval Ministerstvo vnitra, jak v tomto 
případě postupovat. S ohledem na nepředvídatelný postup 
projednání návrhu nového přestupkového zákona 
v Parlamentu ČR a skutečné datum nabytí účinnosti bylo 
předkladateli doporučeno, aby ustanovení o správním trestání 
koncipoval podle dosavadní praxe, včetně užívaného 
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pojmosloví a zachování společných ustanovení ke správním 
deliktům. S ohledem na gesci nad zákonem o přestupcích i 
návrhem nového zákona o přestupcích a řízení o nich 
považuje předkladatel u správních deliktů za podstatné 
především připomínky Ministerstva vnitra. 
 

5. K Návrhu - § 12 odst. 2 
Doporučujeme upravit text na konci věty na slova „za 
nichž byl spáchán“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text návrhu zákona opraven. 

6. K Důvodové zprávě 
Doporučujeme doplnit obecnou část důvodové zprávy 
o všechny náležitosti, které jsou požadovány 
Legislativními pravidly vlády, konkrétně v čl. 9 odst. 2. 
Například zcela chybí zhodnocení dopadů navrhované 
úpravy na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nesrovnalosti s požadavky na obsah důvodové zprávy vznikly 
v důsledku časového souběhu schválení změn Legislativních 
pravidel vlády a rozesláním návrhu do MPŘ. Celý materiál 
bude podroben revizi tak, aby byl uveden do souladu 
s pozměněným zněním LPV, včetně vyčlenění závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace do samostatné části 
materiálu. 

7. K Důvodové zprávě 
Doporučujeme sjednotit název navrhovaného zákona 
s názvem v ostatních částech materiálu. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Materiál sjednocen. 
 

8. K Rozdílové tabulce návrhu s předpisy EU 
Na str. 12 u § 5 odst. 2 je u poznámky č. 11) k právnímu 
předpisu ČR uveden odkaz na čl. 4 a 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, 
zatímco na str. 13 u § 7 písm. b) je u téže poznámky 
uveden odkaz pouze na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014. Doporučujeme 
sjednotit text k poznámce č. 11).  

 

VYSVĚTLENO. 
Vzhledem k úpravám návrhu zákona a následnému 
přepracování rozdílové tabulky připomínka nerelevantní. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Iveta  

Zásadní:  
1. K pojmu „držitel sbírky nebo její části“ 

Návrh zákona na několika místech používá pojem 
„držitel sbírky nebo její části“. Tento pojem ovšem není 
definován ani zákonem, ani nařízením EP a Rady (EU) 

VYSVĚTLENO. 
Pojem „držitel sbírky“ není sice nařízením (EU) č. 511/2014 
definován, nicméně je jím používán (viz např. čl. 5 odst. 2), 
tudíž tento pojem nelze vymezovat v adaptačním právním 
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Chocholová, 
tel.: 221 997 377 
email: IChocholova@ 
msp.justice.cz  

č. 511/2014. Držiteli sbírky nebo její části jsou návrhem 
zákona ukládány povinnosti, které podléhají kontrole 
a za jejich neplnění je možné uložit opatření k nápravě, 
případně pokutu v rámci správního trestání. 
S ohledem na výše uvedené, jakož i s ohledem na 
zásadu právní jistoty, požadujeme v návrhu zákona 
pojem „držitel sbírky nebo její části“ definovat. 
 

předpisu, neboť by tím došlo k nedovolenému zásahu do 
působnosti přímo použitelného předpisu EU. 
Byť není definice tohoto pojmu výslovně v nařízení zavedena, 
jeho význam lze dovodit z definice pojmu „sbírka“ v čl. 3 bodu 
9, podle níž se sbírkou rozumí soubor získaných vzorků, 
genetických zdrojů a souvisejících informací, který je 
shromážděn a uchováván, ať už je v držení veřejných nebo 
soukromých subjektů. Z uvedené definice vyplývá, že držiteli 
mohou být jak veřejné, tak soukromé subjekty, v jejichž držení 
se sbírka nachází. 
 

2. K zániku odpovědnosti za přestupek a za 
správní delikt 

Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby za správní delikt dle návrhu zákona zaniká, 
jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 
let ode dne, kdy byl spáchán. Zánik odpovědnosti za 
spáchání přestupku fyzickou osobou je stanoven na 1 
rok. Požadujeme tento neodůvodněný rozdíl odstranit  
a dobu zániku odpovědnosti za přestupek a za správní 
delikt sjednotit. 
 

VYSVĚTLENO. 
Odchylná délka promlčecí doby u správních deliktů 
právnických a podnikajících fyzických osob je stanovena ve 
většině právních předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí. V řadě z nich pak délka subjektivní promlčecí doby 
činí 1 rok a délka objektivní promlčecí doby činí 3 roky, viz 
např. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 73/2012 
Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon, zákon č. 254/2001 Sb., vodní 
zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Naopak speciální 
právní úpravu pro zánik odpovědnosti fyzických osob za 
přestupky uvedené zákony nestanoví a aplikuje se tedy 
obecné pravidlo ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Nevidíme tedy důvod, proč se 
odchylovat od ustálené praxe práva životního prostředí. 
Komentář odůvodňující opodstatněnost odchylné právní 
úpravy doplněn do zvláštní části důvodové zprávy. 
 

Doporučující:  
3. K názvu návrhu zákona 

Z čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády vyplývá, že 
název právního předpisu má stručně  
a výstižně vyjádřit hlavní obsah právního předpisu. Údaj 
obsažený v názvu návrhu zákona,  
a sice že se jedná o opatření pro dodržování pravidel, 

VYSVĚTLENO. 
Název zákona ponechán v navrženém znění, neboť vychází 
z názvu nařízení. 
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která vyplývají z Nagojského protokolu  
o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém 
a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich 
využívání, dle našeho názoru spíše zdůvodňuje vydání 
navrhované právní úpravu  
a nepředstavuje vyjádření obsahu právního předpisu 
jako takového. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme název návrhu 
zákona upravit. Dále pro úplnost dodáváme, že před 
zkrácený název právního předpisu se nepíše čárka. 
 

4. K nadpisu § 1 
S ohledem na obsah ustanovení § 1 návrhu zákona 
máme za to, že v nadpisu § 1 je namístě uvést pouze 
„Předmět úpravy“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis upraven. 

5. K nadpisu § 4 
Ustanovení § 4 návrhu zákona směřuje na kontrolu toho, 
zda sbírka nebo její část, která byla zařazena do 
registru, splňuje i po jejím zařazení do registru 
požadovaná kritéria. Vzhledem k této skutečnosti 
považujeme za vhodné upravit nadpis § 4 návrhu 
zákona, který ve stávající podobě spíše budí dojem, že 
se požadovaná kontrola bude provádět sbírkou nebo její 
částí, tedy bude nástrojem kontroly, nikoli jejím 
předmětem. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis upraven. 

6. K výši pokut za přestupek a za správní delikt 
Návrh zákona stanoví, že za přestupek lze uložit pokutu 
do 100 000 Kč (u vybraných přestupků do 50 000 Kč), 
přičemž za správní delikt, který má obdobnou skutkovou 
podstatu, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč 
a u vybraných správních deliktů do 500 000 Kč. I přes 
argument uvedený v důvodové zprávě, a sice že 
u podnikajících fyzických a právnických osob  
je předpokládána potencionální vyšší míra společenské 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Trváme na možnosti, aby právnické a podnikající fyzické 
osoby mohly být za porušení téže povinnosti sankcionovány 
vyšší pokutou, než fyzické osoby, neboť vzhledem 
k předpokladu, že činnost, při které se porušení povinnosti 
dopustí, vykonávají v rámci výkonu své výdělečné činnosti, 
nesou větší společenskou odpovědnost, neboť jsou vázány 
také legibus artis. Nicméně horní hranice navrhovaných pokut 
byly sníženy.  
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nebezpečnosti díky finančním možnostem těchto 
subjektů, což znamená i možnost výrazně vyššího 
rozsahu těchto aktivit  
a tedy i riziko, že v případě porušení povinností může 
mít toto porušení výrazně větší dopady, máme 
pochybnosti o tom, zda návrhem stanovený 
několikanásobný rozdíl v horních hranicích pokut je 
skutečně adekvátní a tudíž žádoucí. S ohledem na výše 
uvedené doporučujeme horní hranici pokut sjednotit. 
 

Ministerstvo vnitra  
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Jan Vévoda 
tel.: 974 817 357 
email: 
jan.vevoda@mvcr.cz) 

Zásadní:  
1. K § 2 odst. 2 

V předmětném ustanovení je navrhována lhůta pro 
vydání rozhodnutí o zařazení sbírky do registru v délce 
90 dnů. Jedná se tak o zvláštní právní úpravu ve vztahu 
k § 71 správního řádu, který upravuje obecné lhůty pro 
vydání rozhodnutí ve správním řízení. V důvodové 
zprávě postrádáme odůvodnění této odchylky. Je 
potřeba popsat, z jakého důvodu nepostačuje kratší 
lhůta, na základě jakých kritérií byla zvolena právě tato 
délka lhůty. V případě absence náležitého odůvodnění 
požadujeme zvláštní lhůtu pro vydání rozhodnutí 
z návrhu zákona odstranit a aplikovat pro dané případy 
obecné lhůty podle správního řádu. 
Bez ohledu na výše uvedené upozorňujeme, že z dikce 
ustanovení vyplývá, že lhůta 90 dnů se vztahuje pouze 
na rozhodnutí o zařazení sbírky do registru. V případě 
zamítavého rozhodnutí by bylo v důsledku absence 
zvláštní úpravy nutno použít obecné lhůty pro vydání 
rozhodnutí podle § 71 správního řádu. Dáváme 
předkladateli ke zvážení, zda bylo toto záměrem návrhu. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Úmyslem předkladatele nebylo, aby byla stanovena odlišná 
lhůta pro případ, že bude rozhodnuto o zařazení sbírky nebo 
její části do registru, a pro případ, že by sbírka nebo její část 
kritéria pro zařazení do registru nesplňovala a žádost by tak 
musela být zamítnuta. Ustanovení proto bylo přeformulováno 
tak, aby bylo jasné, že uvedená lhůta se vztahuje pro jakékoliv 
rozhodnutí o podané žádosti.  
Lhůta 90 dnů, stanovená pro vydání rozhodnutí o žádosti 
o zařazení sbírky nebo její části do registru, byla navržena 
z důvodu časové i administrativní náročnosti posuzování 
žádosti, resp. splnění stanovených kritérií. Podrobnější 
zdůvodnění viz doplněný komentář k § 2 v důvodové zprávě. 
 

2. K § 3 odst. 1 
Návrh zákona stanoví povinnost podávat ministerstvu 
prohlášení o postupu s náležitou péčí v elektronické 
podobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o odchylku od 
obecného postupu stanoveného správním řádem v § 37 

VYSVĚTLENO. 
Forma elektronického podání byla zvolena s ohledem na 
povinnost MŽP předávat takto získané údaje do Informačního 
systému pro přístup a sdílení přínosů (viz čl. 7 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 511/2014). Nicméně ustanovení o formě podání 
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odst. 4, požadujeme tuto úpravu náležitě odůvodnit. 
Pokud nebude důvodová zpráva v tomto smyslu 
doplněna, nemůžeme takovou odchylku od obecné 
právní úpravy akceptovat. 
 

přepracováno, umožněno i písemné podání, je-li doplněno 
i v elektronické formě. 

3. K nadpisu § 12 
Nadpis by měl znít „Společná ustanovení ke správním 
deliktům“. Pojem správní delikty v sobě zahrnuje jak 
přestupky fyzických osob, tak správní delikty právnických 
a podnikajících fyzických osob (neboli jiné správní 
delikty). Jinými slovy přestupek je podmnožinou pojmu 
správní delikt.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis upraven. 

4. K § 12 odst. 3 
Zvláštní ustanovení o zániku odpovědnosti se v daném 
případě vztahuje pouze na správní delikty právnických 
a podnikajících fyzických osob. Lhůty pro zánik 
odpovědnosti za přestupky fyzických osob se tak budou 
řídit obecnou úpravou v zákoně č. 200/1990 Sb. Dáváme 
předkladateli ke zvážení, zda toto bylo jeho úmyslem. 
Pokud by se dané ustanovení mělo vztahovat na 
všechny správní delikty upravené v návrhu zákona, tedy 
na přestupky fyzických osob i na správní delikty 
právnických a podnikajících fyzických osob, je nutné 
vypustit z ustanovení slova „právnické osoby“. 
 

VYSVĚTLENO. 
Odchylná délka promlčecí doby u správních deliktů 
právnických a podnikajících fyzických osob je stanovena ve 
většině právních předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí. V řadě z nich pak délka subjektivní promlčecí doby 
činí 1 rok a délka objektivní promlčecí doby činí 3 roky, viz 
např. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 73/2012 
Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon, zákon č. 254/2001 Sb., vodní 
zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Naopak speciální 
právní úpravu pro zánik odpovědnosti fyzických osob za 
přestupky uvedené zákony nestanoví a aplikuje se tedy 
obecné pravidlo ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Nevidíme tedy důvod pro upuštění 
od ustálené praxe právních předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
 

5. K § 10 a 11 
Z hlediska koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti 
správního trestání si dovolujeme uplatnit následující 
připomínky k úpravě správních deliktů: 

 

1. Návětí skutkových podstat požadujeme 
formulovat následujícím způsobem, který 

AKCEPTOVÁNO. 
Skutkové podstaty přeformulovány. 
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odpovídá zavedené dikci: 
Např. „Fyzická osoba se jako uživatel dopustí 
přestupku tím, že“. 

2. Odkaz na konkrétní článek nařízení by měl být 
uveden přímo ve skutkové podstatě, nikoliv 
v poznámce pod čarou, a to spolu s uvedením, 
že jedná o článek nařízení přímo použitelného 
předpisu EU. Specifikace tohoto předpisu je pak 
vhodné uvést v poznámce pod čarou. 
Např. „a) nepostupuje s náležitou péčí podle čl. 4 
odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské 
unie x).“ (odkaz v poznámce pod čarou by 
směřoval k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/2014). 

AKCEPTOVÁNO. 
Skutkové podstaty přeformulovány ve smyslu této připomínky 
a připomínek OKOM. 

3. V důsledku výše uvedených úprav je následně 
možné uvést skutkovou podstatu v § 10 odst. 2 
a § 11 odst. 2 jako skutkovou podstatu 
označenou písmenem g) v odstavci 1 daného 
ustanovení (§ 10 a § 11). Skutkové podstaty mají 
totožný subjekt a po úpravě bude shodné 
i návětí. 

AKCEPTOVÁNO. 
Skutková podstata zahrnuta do předcházejícího odstavce jako 
nový pododstavec. 

4. V sankčním ustanovení je v případě přestupků 
fyzických osob nutné užívat formulaci „lze uložit 
pokutu“ (nikoliv „se uloží pokuta“). Tato formulace 
odpovídá zásadě oportunity, která je pro 
přestupky fyzických osob zakotvena zákonem 
č. 200/1990 Sb. Ve výčtu skutkových podstat je 
pak nutné užívat výlučně spojku „nebo“ 
vyjadřující skutečnost, že pro uložení pokuty 
postačuje spáchání jednoho přestupku z daného 
výčtu (připomínka ohledně spojky „nebo“ se 
vztahuje rovněž na sankční ustanovení v případě 
správních deliktů právnických a podnikajících 
fyzických osob). 
Např. „Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a) až e), odstavce 3 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 
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nebo 4, 
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2. 
 

Doporučující:  
6. K § 2 odst. 2, 3 a 4 a § 4 odst. 2, 4 a 5 

Navrhujeme nahradit spojení „bez zbytečného prodlení“ 
slovy „bez zbytečného odkladu“ obvykle užívanými ve 
správním řádu. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
 

7. K § 6 a 7 
Katalog kompetencí Ministerstva životního prostředí 
a České inspekce životního prostředí považujeme za 
nadbytečný, když se jedná o pouhou rekapitulaci obsahu 
ostatních kompetenčních ustanovení navrhovaného 
zákona. V zákoně o pouze 13 paragrafech není takový 
přehled nezbytný, naopak jde dle našeho mínění 
o nedůvodnou duplicitu.  
Pokud by tomuto požadavku nebylo vyhověno, 
upozorňujeme alespoň na následující konkrétní 
nedostatky:  

VYSVĚTLENO. 
Kompetenční ustanovení vzhledem k charakteru návrhu 
zákona coby ryze adaptačního právního předpisu zachováno, 
ostatní ustanovení návrhu podrobena revizi a přeformulována 
nebo jinak upravena tak, aby duplicity byly odstraněny. 
 

1. Ustanovení § 6 písm. a) by mělo být podle 
našeho názoru vypuštěno a role Ministerstva 
životního prostředí jako ústředního správního 
úřadu u předmětné materie by měla být 
promítnuta v § 19 kompetenčního zákona. 

VYSVĚTLENO. 
Jedná se obvyklou součást právních předpisů v oblasti 
ochrany životního prostředí – viz např. § 44 zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, § 27 odst. 4 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 22 zákona č. 
73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a 
fluorovaných skleníkových plynech, § 24 odst. 1 zákona č. 
350/2011 Sb., chemický zákon, § 28 odst. 1 zákona č. 78/2004 
Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty; a u těchto právních předpisů, i 
z nedávné doby, nebylo toto ustanovení hodnoceno jako 
nepřímá novela zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy ČR. 
 

2. V § 6 písm. b) je pasáž před slovy „rozhoduje AKCEPTOVÁNO. 
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o zařazení…“ nadbytečná neboť popisuje fáze 
rozhodovacího procesu, které jsou již zahrnuty ve 
významu slova „rozhoduje“. 

Ustanovení upraveno. 

3. V § 6 písm. e) nejsou zohledněna ustanovení § 4 
odst. 1 a § 5 odst. 1, podle nichž mají být oba 
roční plány kontrol připravovány ve spolupráci 
s Českou inspekcí životního prostředí. 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení upraveno. 

4. V § 6 písm. g) je použita nevhodná formulace 
„projednává a ukládá pokuty za přestupky…“, 
bylo by tedy třeba ji přepracovat tak, aby bylo 
patrné rozlišení, že se projednávají správní 
delikty a ukládají za ně pokuty.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení upraveno. 

8. K § 12 odst. 5 
Správní orgán, který projednává správní delikt, v rámci 
své příslušnosti ukládá pokuty za takové jednání. Tuto 
skutečnost není potřeba v zákonném textu výslovně 
upravovat. I vzhledem k výše uvedené připomínce 
o vztahu pojmu „přestupek“ a „správní delikt“, 
navrhujeme dané ustanovení zjednodušit následujícím 
způsobem: 
„(5) Správní delikty podle § 10 odst. 1, 2 a 4 a § 11 odst. 
1, 2 a 4, jde-li o správní delikt uživatele, projednává 
inspekce. Správní delikty podle § 10 odst. 3 a 4 a § 11 
odst. 3 a 4, jde-li o správní delikt držitele sbírky nebo její 
části zařazené do registru, projednává ministerstvo.“ 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Dikce ustanovení přepracována podle připomínky. 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 

 

9. K § 2 odst. 2 
S ohledem na nenormativní charakter poznámky pod 
čarou a odkazu v ní obsaženého (viz čl. 47 
Legislativních pravidel vlády) doporučujeme odkaz na 
evropskou úpravu obsahující kritéria pro zařazení do 
registru přepracovat do normativní podoby odpovídající 
čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 

VYSVĚTLENO. 
S ohledem na úpravy prováděné v důsledku připomínek 
OKOM nerelevantní. 
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10. K § 3 odst. 1: 
Doporučujeme slovo „podává“ nahradit slovesem „činí“, 
neboť obvykle se používá slovní spojení „činit 
prohlášení“, nikoli „podávat prohlášení“. 
 

VYSVĚTLENO. 
S ohledem na úpravy prováděné v důsledku připomínek 
OKOM nerelevantní. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Jindra Dlouhá 
tel.: 221 812 350  
email:  
jindra.dlouha@ 
mze.cz) 

Obecné připomínky:  
Ačkoliv bylo MZe v roce 2014 společně s Ministerstvem 
životního prostředí spolupředkladatelem materiálu 
s názvem „Vládní návrh, kterým se předkládá 
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 
s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku 
dne 23. června 2011“ – viz Sněmovní tisk č. 345/0, 
nebylo v průběhu dalšího období ze strany Ministerstva 
životního prostředí svoláno žádné pracovní jednání, 
které by dále řešilo implementaci Nagojského protokolu 
a dvou souvisejících nařízení EU v kontextu návrhu výše 
uvedeného zákona.  
Rovněž, ačkoliv byl ze strany obou komor parlamentu 
ČR a prezidenta ČR ratifikační proces úspěšně 
v polovině roku 2015 dokončen, nebyla ze strany MŽP 
procesně doposud tato ratifikace uzavřena. 
 

 

Zásadní:  
1. K § 2 

Toto ustanovení požadujeme doplnit o bližší náležitosti 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zařazení 
sbírky nebo její části do registru sbírek v Evropské unii 
(např. o identifikaci celé nebo části žádosti o zařazení do 
sbírky apod.). 
 

VYSVĚTLENO. 
Úloha členského státu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 
511/2014 spočívá v tom, že má ověřit, že sbírka nebo její část 
splňuje kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení. 
Rozhodnutí ministerstva tedy bude ve výroku konstatovat, zda 
uvedená kritéria splněna jsou, či nikoliv. V odůvodnění bude 
muset ministerstvo uvést, jak na základě údajů obsažených 
v žádosti dospělo ke svému závěru. Kompetence ministerstva 
v této oblasti je jasně vymezena nařízením (EU) č. 511/2014 
a nic dalšího není v rozhodnutí oprávněno stanovit.  

2. K § 2 odst. 2 
Odstavec hovoří o tom, že ministerstvo rozhodne 
o zařazení sbírky do registru, a to na základě žádosti, 
o které je pojednáno v odst. 1. Chybí zde informace 
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o tom, zdá rozhodnutí vydané ministerstvem bude kromě 
obecných náležitostí obsahovat ještě nějaké další 
informace, které vyplývají z formuláře žádosti (např. 
identifikace celé nebo části zařazované sbírky, apod.). 
  

3. K § 8 
Požadujeme blíže a konkrétněji upravit činnost 
a povinnosti dotčených orgánů.  
 

VYSVĚTLENO. 
Vysvětleno na osobním projednání připomínky. 

4. K § 8 odst. 1 a 2 
Jedním z identifikovaných dotčených orgánů je 
Ministerstvo zemědělství a k tomu má určenou 
pravomoc poskytovat Ministerstvu životního prostředí 
údaje potřebné pro přípravu plánu kontrol. Celá 
problematika implementace Nagojského protokolu 
a souvisejících nařízení EU je pro uživatele v Unii zcela 
novou a předtím nikdy neregulovanou oblastí. 
Ministerstvo životního prostředí je gestorem této 
problematiky a mělo by proto minimálně v rozsahu 
vyjmenovaných dotčených orgánů, ale ideálně rovněž za 
účasti zástupců uživatelů genetických zdrojů, zřídit 
oficiální konzultační platformu na národní úrovni, na 
které by se dále řešil výklad otázek vycházejících 
z implementace výše uvedených předpisů. Jakýkoliv 
prostor pro vzájemnou informovanost a diskuzi těchto 
otázek není v návrhu předpisu řešen. Tato problematika 
nikdy nebyla legislativně upravena a současně má 
přesah do řady oblastí využívání přírodních zdrojů 
lidskou činností. Z těchto důvodů by zřízení platformy 
pro výměnu názorů a informací mělo mít své 
opodstatnění. 
 

VYSVĚTLENO. 
S pořádáním odborných seminářů a svoláváním pracovní 
skupiny k výměně informací a sdílení zkušeností s aplikací 
právní úpravy se počítá, nicméně nepředpokládá se její 
legislativní zakotvení.  

5. K § 9  
V návrhu zákona není vůbec řešena situace, kdy 
Inspekce nařídí uživateli, aby nadále nevyužíval 
genetické zdroje, ale tímto opatřením může současně 
uživateli vzniknout ekonomická škoda. Jak budou řešena 

VYSVĚTLENO. 
Uvedený problém lze řešit pomocí obecné právní úpravy 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v zákoně č. 
82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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práva náhrady ekonomické škody uživatele v případě, 
kdy se prokáže chybný postup Inspekce? 
 

 

6. K § 10 a 11 
S ohledem na komplikovanost regulace přístupu 
a využívání genetických zdrojů a její doposud 
neexistující platnou právní úpravu požadujeme snížit 
výši pokut uložených fyzickým osobám za přestupky 
uvedené v § 10 maximálně na 50.000 Kč a výši pokut 
uložených právnickým osobám za správní delikty 
uvedené v § 12 maximálně na 100.000 Kč. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Horní hranice navrhovaných pokut byly sníženy. 

7. K § 10 a § 11 
S ohledem na to, že problematika regulace přístupu 
a využívání genetických zdrojů je velmi komplexní 
záležitostí, která doposud nikdy nebyla legislativně 
upravována a která zasahuje do řady oborů lidské 
činnosti souvisejících s využíváním téměř jakéhokoliv 
materiálu obsahujícího funkční jednotky dědičnosti, 
navrhujeme, aby byly sankční opatření řešeny zejména 
formou nápravných opatření, konzultací a ověřování 
realizace nápravných opatření. Jen v nejzávažnějších 
případech by mělo Ministerstvo životního prostředí 
a Česká inspekce životního prostředí přistoupit na 
sankce formou pokut. Je nutno zohlednit zejména 
skutečnost, že ani na úrovni orgánů EU není v tuto chvíli 
jasné, které aktivity uživatelů, a tím pádem které právní 
subjekty, spadají pod povinnosti předmětných nařízení 
EU a které nikoliv. 
Pokud by měly být pokuty uloženy, navrhovaná výše je 
příliš vysoká a neadekvátní této problematice. 
Ministerstvo zemědělství navrhuje snížit maximální 
hranice pokut pro fyzické osoby za přestupky do 
50 000,- Kč a maximálně do 100 000,- Kč u správních 
deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. 
Navrhovaná výše pokut ve výši 100 000,- Kč, resp. 
1 000 000,- Kč působí velmi neadekvátně vůči 
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potenciálním ekonomickým a společenským škodám, 
které by mohly být způsobeny ze strany uživatelů 
genetických zdrojů. Rovněž ve srovnání s podobnými 
předpisy jiných členských států EU, jsou navrhované 
výše pokut příliš vysoké. 
 

8. K § 12 
S ohledem na právní jistotu požadujeme do odstavce 1 
vložit poznámku pod čarou č. 20) s textem: 
„20) Čl. 4 odst. 8 a čl. 5 a 8 nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 511/2014.“. 
 

VYSVĚTLENO. 
§ 12 není adaptačním ustanovením. 

9. K § 12 odst. 1 
V tomto odstavci by měl být z hlediska právní jistoty 
rovněž uveden odkaz na článek 4 odst. 8, článek 5 
a článek 8 nařízení 511/2014, tzn., pokud uživatel 
prokáže, že získal materiál v případě akutně hrozícího 
nebezpeční pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin; nebo 
ze sbírky registrované Evropskou komisí; nebo použil 
postup v souladu s osvědčeným postupem uznaným 
Evropskou komisí. 
 

10. K důvodové zprávě – zvláštní části 
Požadujeme v závěru textu tohoto písmene před slovo 
„aj.“ vložit slova „, č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin)“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Zákon č. 149/2003 Sb. do výčtu zahrnut.  

Doporučující:  
11. Vzhledem k množství překlepů doporučujeme 

překontrolovat text předloženého materiálu jako 
například: 

V návrhu zákona: 

AKCEPTOVÁNO. 
Překlepy opraveny. 
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− v § 12 odst. 2 slovo „bych“ nahradit slovem „byl“. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy: 
− v části k § 2 v první větě vypustit slova „o její“; 
− v části k § 4 ve 3. odstavci za slova „, které subjekty 

by“ vložit slovo „měly“; 
− v části k § 10 až 12 ve 3. řádku slovo „souvisejícím“ 

nahradit slovem „souvisejících“. 
 

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 
 
(kontaktní osoba: 
Bc. Kristýna Galejová 
tel.: 224 002 597 
email: 
galejova.kristyna @ 
vlada.cz) 
 

Doporučující:  
K důvodové zprávě 

1. V rámci shrnutí závěrečné zprávy RIA vhodně 
doplnit cíl návrhu zákona. Aktuálně daná část 
spíše odůvodňuje nutnost přijetí právní úpravy, 
nikoliv však popis cílového stavu a výsledky, 
které lze od právní úpravy očekávat. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva doplněna. 

2. Dotčené subjekty v rámci kapitoly 1.3, tj. orgány 
státní správy v bodech c-h, se mají podílet na 
vymáhání a výběru pokut (Celní úřad) 
a spolupracovat při přípravě plánu kontrol 
(subjekty d-h). Zvýšená administrativa pro tyto 
subjekty nemá podle důvodové zprávy vyžadovat 
navýšení pracovních míst. Doporučujeme však, 
alespoň kvalitativně, zahrnout dané zvýšení 
administrativní zátěže do vyhodnocení nákladů 
a přínosů dané varianty. 

 

VYSVĚTLENO. 
Dopady zvýšené administrativy nelze odhadnout, neboť se 
jedná o zcela novou agendu, s jejímž výkonem nejsou dosud 
žádné zkušenosti. 

3. Důvodová zpráva obsahuje vyčíslení 
administrativní zátěže pro roky 2016 – 2017 
spolu s očekáváním budoucího navýšení 
administrativní zátěže, jak pro orgány veřejné 
správy, tak pro podnikatelské subjekty. 
Doporučujeme tuto možnou budoucí 
administrativní zátěž detailněji specifikovat, 
případně se jejím hodnocením zabývat v rámci 
přezkumu účinnosti regulace, které je 

VYSVĚTLENO. 
V současné době nelze administrativní zátěž blíže specifikovat 
(viz komentář k předchozí připomínce). V rámci přezkumu 
účinnosti regulace bude nicméně hodnocena důkladně. 
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doporučeno po období tří let. 
 

4. V části Implementace doporučené varianty 
a vynucování doporučujeme doplnit subjekty, 
které se na vynucování regulace podílejí 
(zejména Celní úřad, v jehož kompetenci je 
vymáhání a výběr pokut). 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva doplněna. 

Úřad vlády – Odbor 
kompatibility 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Radomír Hanák 
tel.: 296 153 422 
email: 
hanak.radomir@ 
vlada.cz) 
 

Po stránce formální:  
Zásadní připomínky:  

1. V rozdílové tabulce u ustanovení § 4 odst. 3 je 
třeba doplnit rovněž ustanovení čl. 4 odst. 5 
nařízení (EU) 2015/1866. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Rozdílová tabulka doplněna (po úpravách návrhu zákona se 
připomínka vztahuje k § 4 odst. 2). 

2. V rozdílové tabulce u ustanovení § 9 odst. 1 není 
uvedeno relevantní unijní ustanovení, ke kterému 
je navrhovaná úprava adaptační, a je tedy třeba 
jej uvést. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Určení relevantního ustanovení opraveno.  

Po stránce materiální:  
Zásadní připomínky:  

3. Úvodní poznámka 
S ohledem na opožděnou ratifikaci Nagojského 
protokolu dojde k přijetí navrhované úpravy zřejmě více 
jak rok po aplikovatelnosti unijní úpravy, a tím se ČR 
vystavuje riziku zahájení řízení o porušení povinností 
plynoucích z práva EU. 
 

 

4. K § 2 odst. 2 
Navrhovaná úprava představuje v zásadě zakázanou 
recepci ustanovení nařízení EU, konkrétně ustanovení 
čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 511/2014. Navíc opomíjí, že 
podle unijní úpravy se Komisi oznámí i kontaktní údaje 
sbírky.  
Také není jasné, na základě první části ustanovení, jaká 

AKCEPTOVÁNO. 
Úmyslem předkladatele nebylo, aby byla stanovena odlišná 
lhůta pro případ, že bude rozhodnuto o zařazení sbírky nebo 
její části do registru, a pro případ, že by sbírka nebo její část 
kritéria pro zařazení do registru nesplňovala a žádost by tak 
musela být zamítnuta. Ustanovení proto bylo přeformulováno 
tak, aby bylo jasné, že uvedená lhůta se vztahuje pro jakékoliv 
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je lhůta pro rozhodnutí o zařazení do registru, pokud 
sbírka nesplňuje kritéria pro takové zařazení. Použije se 
§ 71 správního řádu? A z jakého důvodu by se měly lišit 
lhůty pro vydání rozhodnutí s ohledem na to, zda sbírka 
bude či nebude splňovat kritéria pro zařazení do registru 
sbírek? 
Je vhodné upravit navrhovanou úpravu např. takto: 
„Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti do 90 dnů 
od zahájení řízení“. 
 

rozhodnutí o podané žádosti.  
Část ustanovení označená jako recipující čl. 5 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 511/2014 byla odstraněna podle připomínky.  

5. K § 2 odst. 4 
Navrhovaná úprava představuje v zásadě zakázanou 
recepci ustanovení nařízení EU, konkrétně ustanovení 
čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení 
(EU) 2015/1866. Navíc je působnost unijního ustanovení 
užší [poskytují se změny údajů uvedených v žádosti 
„pouze“ podle části A přílohy I prováděcího nařízení (EU) 
2015/1866]. 
Není jasný význam dovětku v písmeni b) „které se 
zařazují do registru“, neboť výše uvedená unijní úprava 
takto oznamované údaje nespecifikuje. 
Je vhodné upravit navrhovanou úpravu např. takto: 
„Držitel sbírky nebo její části zařazené do registru 
oznámí bez zbytečného odkladu změny podle čl. 3 
odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2015/1866.“ 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Část ustanovení označená jako recipující čl. 3 odst. 1 nařízení 
(EU) 2015/1866 byla odstraněna podle připomínky. Nicméně 
předkladatel považuje za důležité uvést, že původní návrh byl 
v rozsahu oznamovaných změn správný.  
Podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 
2015/1866 oznámí držitel sbírky nebo její části zařazené do 
registru příslušnému orgánu jednak jakékoliv významné 
změny, které ovlivňují schopnost sbírky splňovat kritéria 
stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 511/2014 [pokryto 
pododstavcem označeným písmenem a) původního návrhu], a 
dále jakékoliv změny v informacích předložených dříve na 
základě části A přílohy I tohoto nařízení, tj. informace, které 
mají být zařazeny do registru [pokryto pododstavcem 
označeným písmenem b) původního návrhu]. Nelze se tedy 
ztotožnit s vyjádřením, že „působnost unijního ustanovení je 
užší“, neboť se poskytují jen „změny údajů uvedených 
v žádosti ‚pouze’ podle části A přílohy I prováděcího nařízení 
(EU) 2015/1866. Změny údajů obsažených v části A přílohy I 
prováděcího nařízení (EU) 2015/1866 představují pouze část 
změn, které je držitel sbírky povinen oznamovat. 

6. K § 3 odst. 1 
Podle navrhované úpravy podává prohlášení o postupu 
s náležitou péčí uživatel, včetně příjemce finančních 
prostředků na výzkum spojený s využíváním genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými 
zdroji, ministerstvu v elektronické podobě. 

AKCEPTOVÁNO. 
Část ustanovení označená jako recipující čl. 7 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 511/2014 byla odstraněna a ustanovení bylo 
přeformulováno podle připomínky. 
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Podle ustanovení čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 
č. 511/2014 podávají prohlášení o postupu s náležitou 
péčí příjemce finančních prostředků na výzkum spojený 
s využíváním genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji a uživatel ve fázi 
konečného vývoje produktu vyvinutého využíváním 
genetických zdrojů nebo tradičních znalostí souvisejících 
s těmito zdroji. 
Navrhovaná úprava je v rozporu s unijní úpravou, neboť 
jako povinné subjekty stanoví de facto všechny 
uživatele, kdežto okruh povinných subjektů vymezený 
unijní úpravou je užší. Jinak lze na druhou část 
navrhované úpravy pohlížet také jako na v zásadě 
zakázanou recepci ustanovení nařízení EU, konkrétně 
čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 511/2014. 
Je vhodné upravit navrhovanou úpravu např. takto: 
„Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se 
podávají ministerstvu v elektronické podobě“. 
 

7. K § 3 odst. 2 
Navrhovaná úprava odstavce 2 představuje do určité 
míry v zásadě zakázanou recepci ustanovení nařízení 
EU, konkrétně ustanovení čl. 7 odst. 2 druhého 
pododstavce nařízení (EU) č. 511/2014. Dále 
navrhovaná adaptační úprava neobsahuje lhůtu pro 
předložení požadovaných informací, jejíž stanovení se 
jeví jako nezbytné. 
Je vhodné upravit navrhovanou úpravu např. takto: 
„Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se 
dokládají ministerstvu na jeho žádost (v elektronické 
podobě) do …“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Část ustanovení označená jako recipující čl. 7 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 511/2014 byla odstraněna a ustanovení bylo 
přeformulováno podle připomínky s tím, že byla doplněna 
lhůta, ve které mají být další skutečnosti podány, resp. 
stanoveno, že se podávají ve lhůtě stanovené ministerstvem.  

8. K § 4 odst. 3 a § 9 odst. 1 
Navrhovaná úprava určuje, který příslušný orgán uloží 
držiteli sbírky nebi její části zařazené do registru opatření 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Odkaz na příslušná unijní ustanovení bude doplněn, stejně tak 
terminologie použitá v § 4 odst. 3 a § 9 odst. 1 návrhu zákona 
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k nápravě/nápravná opatření podle ustanovení čl. 5 odst. 
4 druhého pododstavce nařízení EU č. 511/2004.  
Z předkládaného materiálu není jasné, jak bude 
zaručeno, že nápravná opatření se mají podle výše 
uvedené unijní úpravy přijímat ve spolupráci (en 
concertation avec, in dialogue with) s příslušným 
držitelem sbírky nebo její části zařazené do registru. 
Je třeba navrhovanou úpravu změnit, popřípadě 
vysvětlit. 
S ohledem na jednoznačnější provázanost na unijní 
úpravu nápravných opatření, ze které vyplývají některé 
požadavky na jejich povahu, je třeba učinit vhodný 
odkaz na ustanovení čl. 5 odst. 4 druhého 
pododstavce nařízení (EU) č. 511/2004 a čl. 4 odst. 5 
prováděcího nařízení (EU) 2015/1866. 
Konečně, s ohledem na přehlednost a systematičnost 
navrhované právní úpravy, je třeba provázat 
příslušným odkazem navrhované § 4 odst. 3 a § 9 
odst. 1 a sjednotit pojmosloví (opatření k nápravě 
a nápravná opatření). 
 

bude sjednocena. 
Pokud jde o zajištění toho, že podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 511/2014 mají být nápravné kroky nebo opatření určena ve 
spolupráci s příslušným držitelem sbírky, předkladatel 
vycházel z obecného pojetí opatření k nápravě coby nástroje 
používaného orgány veřejné správy v návaznosti na výkon 
dozoru v případě, že při něm byly zjištěny nedostatek. Uložení 
opatření k nápravě je proto koncipováno jako součást výkonu 
vrchnostenské veřejné správy, tedy předpokládá se jeho 
uložení z moci úřední. Domníváme se nicméně, že taková 
koncepce nemusí být vnímána jako rozporná s čl. 5 odst. 4 
nařízení (EU) č. 511/2014, neboť citované unijní ustanovení 
požaduje, aby ve spolupráci s držitelem sbírky bylo opatření 
k nápravě (resp. nápravné kroky nebo opatření) určeno. 
Domníváme se, že navržené znění § 4 odst. 3 zákona může 
být chápáno tak, že požadovaný dialog s držitelem sbírky se 
odehrává po celou dobu řízení vedeného o uložení opatření 
k nápravě, resp. již před jeho zahájením, v průběhu kontroly. 
Již samotný průběh kontroly prvky dialogu obsahuje – 
kontrolovaná osoba má právo seznámit se s obsahem 
protokolu o kontrole a proti kontrolnímu zjištění uvedenému 
v tomto protokolu podat námitky, které jsou kontrolující, resp. 
jemu nadřízená osoba povinni vyřídit. Další prostor pro dialog 
poskytuje rovněž vlastní řízení o uložení opatření k nápravě, a 
to nejen při případném ústním jednání. V rámci opatřování si 
podkladů pro vydání rozhodnutí je správní orgán nucen 
komunikovat s účastníkem řízení, zde s držitelem sbírky, a na 
základě jím poskytnutých údajů teprve může určit, přesný 
obsah opatření k nápravě, jehož splnění povede k tomu, že 
sbírka nebo její část zařazená do registru bude opět splňovat 
kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 511/2014. Ani 
samotné nařízení (EU) č. 511/2014 nikde blíže nespecifikuje, 
jak by kýžená spolupráce měla vlastně vypadat, a poskytuje 
tím, jak se domníváme, prostor pro členské státy k tomu, aby 
její povahu samy určily v souladu s jejich vnitrostátními 
zvyklostmi.  
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9. K § 4 odst. 4 
Druhá část navrhované úpravy začínající slovy „a bez 
zbytečného odkladu …“ představuje v zásadě 
zakázanou recepci ustanovení nařízení EU, konkrétně 
ustanovení čl. 5 odst. 4 třetí pododstavce nařízení (EU) 
č. 511/2014, a je třeba ji vypustit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Část ustanovení označená jako recipující čl. 5 odst. 4 nařízení 
(EU) č. 511/2014 byla odstraněna podle připomínky. 

10. K § 6 písm. i) 
Navrhovaná úprava stanoví, že ministerstvo vykonává 
působnost příslušného orgánu odpovědného za 
uplatňování nařízení (EU) č. 511/2014. Toto 
konstatování neodpovídá návrhu zákona, neboť vedle 
ministerstva je odpovědným správním orgánem za 
uplatňování nařízení (EU) č. 511/2014 a také 
prováděcího nařízení (EU) č. 2015/1866 Inspekce. 
Je třeba řádně provázat navrhovanou úpravu 
působnosti ministerstva s působností Inspekce 
a dále je třeba vztáhnout tuto působnost také na 
prováděcí nařízení (EU) 2015/1866. 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Výjimka pro inspekci. 
Prováděcí nařízení uvést. 

11. K § 9 odst. 2 
Navrhovaná úprava zní: 
„Inspekce je oprávněna nařídit uživateli,  
a) který nepostupoval s náležitou péčí14), aby do doby 

zajištění postupu s náležitou péčí nevyužíval 
genetické zdroje a tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, 

b) který nepodal řádně a včas prohlášení o postupu 
s náležitou péčí, aby do doby podání prohlášení o 
postupu s náležitou péčí ve stanovené lhůtě 
nevyužíval genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji.“. 

Poznámka pod čarou č. 14) poté odkazuje na 
ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 511/2014. 
Navrhovaná úprava má představovat adaptaci na 
ustanovení čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 511/2014. Podle 
této unijní úpravy příslušný orgán uloží uživateli 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení § 9 odst. 2 návrhu zákona přepracováno. 
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nápravné kroky nebo opatření, které má přijmout, pokud 
je zjištěno nedodržení povinností stanovených 
ustanoveními čl. 4 a 7 této unijní úpravy. 
Navrhovaná úprava de facto nestanoví Inspekci 
pravomoc k uložení jakýchkoli nápravných opatření. 
Pouze stanoví oprávnění Inspekce k uložení zákazu 
využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji. Taková úprava je tedy 
v rozporu s ustanovením čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 511/2014. 
Navrhovaná úprava se dále zřejmě snaží odkázat na 
definici náležité péče. Nicméně odkazované ustanovení 
čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 511/2014 takovou definici 
neobsahuje. Konkrétnější podobu nabývá náležité péče 
až od odstavce druhého této unijní úpravy.  
Je také sporné, zda navrhovaná úprava zahrnuje 
(budoucí) nápravná opatření ve vztahu ke všem 
povinnostem stanoveným v čl. 4 a 7 nařízení (EU) 
č. 511/2014. 
Je nutné provést řádnou adaptaci na ustanovení čl. 9 
odst. 6 nařízení (EU) č. 511/2014. Je třeba mj. tuto 
úpravu koncipovat tak, že přímo odkáže na 
ustanovení čl. 4 a 7 nařízení (EU) č. 511/2014. 
Z důvodové zprávy nevyplývá vůbec posouzení 
přiměřenosti uložení zákazu využívání genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými 
zdroji. Přiměřenost omezujících opatření lze přitom 
považovat za jednu z obecných zásad unijního práva. Je 
sporné, zda všechny případy nedodržení vymezených 
povinností jsou natolik závažné, že ohrožují dosažení 
cíle unijní úpravy a odůvodňují tak přijetí navrhovaných 
omezení. 
Také zde nelze opominout, že Inspekce má toliko 
oprávnění, nikoli povinnost, uložení zákazu využívání 
genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji. Taková úprava Inspekci skýtá příliš 
široký prostor pro správní uvážení, kdy může omezující 
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opatření uložit. Navrhovaná úprava se tak dostává 
rovněž do kolize s unijní zásadou právní jistoty adresáta 
právní normy. 
Je nutné navrhovanou úpravu řádně vysvětlit 
a upravit ve vztahu k unijním zásadám přiměřenosti 
a právní jistoty adresáta právní normy. 
 

12. K § 10 odst. 1 a 2 a k § 11 odst. 1 a 2 
Podle poznámek pod čarou č. 14) až 19) vymezuje 
navrhovaná úprava přestupky a správní delikty ve vztahu 
k ustanovením čl. 4 odst. 1, až 3, 5 a 6 a čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č.511/2014. 
V této souvislosti je nutné upozornit na ustanovení čl. 21 
odst. 5 Metodických pokynů, podle kterého se skutková 
podstata přestupku nebo správního deliktu u nařízení 
EU, která obsahují jasná hmotněprávní ustanovení, 
formuluje tak, aby vyjádřila druh protiprávního jednání, 
zpravidla bez odkazu na příslušný článek nařízení 
v textu zákona. 
Navrhované vymezení skutkové podstaty přestupku 
a správního deliktu není učiněno druhovým způsobem. 
Předkladatel přistoupil k vymezení skutkové podstaty 
přestupku a správního deliktu tak, že určitým způsobem 
recipoval povinnosti stanovené unijní úpravou 
a zkonkretizoval je odkazy v poznámkách pod čarou 
č. 14) až 19). Předkladatel tak nedodržel požadavky 
Metodických pokynů. V tomto konkrétním případě je 
nicméně vhodné postupovat obdobným způsobem, jaký 
zvolil předkladatel, neboť sankční ustanovení se týkají 
několika poměrně přesně vymezených ustanovení 
nařízení (EU) č. 511/2014, která patrně není vhodné 
sdružit do generického vymezení, a předkladatel také 
počítá s rozdílnou maximální výší pokut pro jednotlivé 
skutkové podstaty (§ 10 odst. 5 a § 11 odst. 5).  
Navrhovaná úprava ovšem vykazuje určité nedostatky, 
pro které ji nelze v dané podobě použít. Především se 
jedná o určitý stupeň v zásadě zakázané recepce přímo 

AKCEPTOVÁNO. 
Skutkové podstaty přeformulovány podle této připomínky 
a připomínek Ministerstva vnitra. 
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použitelných ustanovení nařízení (EU) č. 511/2014 [viz 
zejména písmena b) a d)] a konkretizace pomocí 
poznámek pod čarou není v zásadě možná, neboť 
poznámky pod čarou nejsou právně závazné. Skutková 
podstata vymezená v písmenech a) naráží na problémy 
s definováním náležité péče jako takové (viz připomínka 
K § 9 odst. 2) a je také poněkud nejasné, v jakém vztahu 
je tato skutková podstata ke skutkovým vymezených 
v písmenech b) až e), které de facto představují 
porušení jednotlivých povinností vztahujících se 
k postupu s náležitou péčí. Dále je například matoucí 
předefinování ustanovení čl. 4 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 511/2014 v písmeni d) a také v tomto případě 
můžeme poznamenat, že de facto interpretační pravidlo 
zde použité, tedy že zákonností podle unijního 
ustanovení se rozumí požadavky stanovené 
navrhovaným zákonem a nařízením (EU) č. 511/2014, je 
zřejmě oproti unijní úpravě zužující. Konečně 
navrhovaná úprava zřejmě neobsahuje, v rozporu 
s požadavkem čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014, 
sankční ustanovení ve vztahu k ustanovení čl. 4 odst. 8 
této unijní úpravy. 
Je třeba, v tomto případě, koncipovat sankční 
ustanovení odkazem na příslušné ustanovení 
nařízení (EU) č. 511/2014 v textu návrhu zákona. 
 

13. K vyjádření vztahu k nařízením EU 
V předkládací zprávě (odstavec 4) a dále na několika 
místech důvodové zprávy (např.  str. 10 poslední 
odstavec, str. 11 druhý odstavec nebo str. 11 
předposlední odstavec) je uvedeno, že navrhovaná 
vnitrostátní úprava adaptuje nařízení EU. Nicméně návrh 
zákona adaptuje právní řád ČR na nařízení EU a je tedy 
nutné v tomto smyslu předkládaný materiál upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Předkládací zpráva byla upravena. 

Doporučující připomínky:  
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14. K § 6 a k § 7 
Doporučujeme doplnit odkazy na příslušná ustanovení 
navrhovaného zákona, která upravují působnost 
správních orgánů, a dále doporučujeme vypustit z § 6 
písm. f) a g) a § 7 písm. c) a d) slova „v mezích své 
působnosti“. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

15. K § 6 písm. e) a k § 7 
Doporučujeme doplnit v § 6 písm. e) slova „ve spolupráci 
s inspekcí“ a dále doporučujeme doplnit obdobnou 
úpravu i do § 7. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

16. K předkládací zprávě 
Doporučujeme doplnit v druhém odstavci číslo 
„511/2014“ k nařízení Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 16. dubna 2014.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Eduard 
Klobouček 
tel.:  
email:) 
 
 

Doporučující:  
K § 9:  

V ustanoveních § 4 odst. 3 a 4, rovněž v § 6 a dále i na 
dalších místech návrhu zákona se hovoří o „opatřeních 
k nápravě“. Příslušné ustanovení, které je však 
vymezuje (§ 9), hovoří o „nápravných opatřeních“. Není 
z návrhu a ani z důvodové zprávy jasné, zda tato 
pojmová inkonzistence má nějaký význam, například, že 
se jedná o dva rozdílné instituty, nebo se jedná jen 
o neúmyslné užití dvou různých pojmů pro totéž. Jestli 
se tedy jedná o tentýž institut, tak doporučujeme nadpis 
ustanovení § 9 formulovat jako „Opatření k nápravě“ 
a příslušně upravit i znění důvodové zprávy.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Terminologie použitá v § 4 odst. 3 a § 9 odst. 1 návrhu zákona 
bude sjednocena. 
 

Agrární komora 
České republiky 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Ladislav 

Zásadní:  
1. Obecná připomínka 

Chybí vymezení pojmů. 
Součást každého zákona. 
 

VYSVĚTLENO. 
Používané pojmy vycházejí z terminologie nařízení (EU) č. 
511/2014, které je přímo použitelné ve všech členských 
státech EU a které tyto pojmy vymezuje. Vnitrostátní adaptační 
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Rosenberg 
tel.: 739 598 659 
email: 
office@cmssa.cz) 
 

předpis tyto pojmy nemůže definovat. 
2. K § 1 Předmět úpravy a oblast působnosti, 

čl. 2 nařízení EU 511/2014 
Není definován vztah k Mezinárodní smlouvě 
o genetických zdrojích. 
GZ  v rámci IT by neměly být dotčeny předpisy 
k Nagojskému protokolu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Souvislost Nařízení EU č. 511/2014 s Mezinárodní smlouvou 
o rostlinných GZ (ITPGRFA) je definována v čl. 4 odst. výše 
uvedeného nařízení. 
 
Nagojský protokol vyžaduje, aby při vytváření a provádění 
svých právních předpisů nebo regulačních požadavků 
upravujících přístup a sdílení přínosů každá smluvní strana 
zvážila význam genetických zdrojů pro výživu a zemědělství 
a jejich zvláštní úlohu pro zajištění potravinové bezpečnosti. 
V souladu s rozhodnutím Rady 2004/869/ES (1) byla jménem 
Unie schválena Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích 
rostlin pro výživu a zemědělství (dále jen „smlouva 
o rostlinných genetických zdrojích“). Smlouva o rostlinných 
genetických zdrojích představuje specializovaný mezinárodní 
nástroj pro přístup a sdílení přínosů ve smyslu čl. 4 odst. 4 
Nagojského protokolu, který by neměl být dotčen prováděcími 
předpisy k Nagojskému protokolu. 
 
 

3. K § 1 Předmět úpravy a oblast působnosti, 
čl. 1 nařízení EU 511/2014  

Definovat genové zdroje, na které má ČR svrchované 
právo … jen těchto zdrojů v ČR se zákon týká. 
Odkaz na legislativu EU je obecný a nespecifikuje o jaké 
GZ se jedná. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona neupravuje přístup ke genetickým zdrojům 
a tradičním znalostem souvisejícím s genetickými zdroji ČR. 
Návrh zákona se tak, v souladu s Nagojským protokolem, 
nařízením a prováděcím nařízením, nevztahuje na genetické 
zdroje a tradiční znalosti související s genetickými zdroji z ČR. 
Návrh zákona se vztahuje pouze na ty genetické zdroje 
a tradiční znalosti související s genetickými zdroji, ke kterým 
mají státy, které jsou smluvní stranou Nagojského protokolu, 
svrchované právo. Zároveň však tyto státy musí také přijmout 
právní předpisy nebo regulační požadavky, které vymezují 
pravidla pro tento přístup. Poslední podmínkou, aby se na tyto 
genetické zdroje a tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji navrhovaný zákon vztahoval je, že tyto genetické zdroje 
musí být získány až po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost v daném státě, případně v EU, jde-li o členský stát 
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EU.  
 
Odkaz na příslušnou legislativu EU byl formulován v souladu 
s čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
 

4. K § 1 Předmět úpravy a oblast působnosti 
DOPLNIT: ČR rozhodla, že GZ pro výživu a zemědělství, 
které nejsou obsaženy v příloze I smlouvy o rostlinných 
GZ podléhají rovněž podmínkám IT. 
Zjednoduší a zlevní náklady státu a uživatelů a usnadní 
přístup ke GZ. 
 

VYSVĚTLENO. 
Popisované rozhodnutí ČR (resp. MZe) se týká pouze 
rostlinných genetických zdrojů, které genové banky v ČR 
poskytují na základě Standardní dohody o poskytování 
materiálu (Standard Material Transfer Agreement, SMTA). 
To je klasickou dvoustrannou smlouvou, jejíž text byl 
odsouhlasen na úrovni smluvních stran ITPGRFA. Netýká se 
materiálu uloženého v řadě dalších soukromých sbírek, které 
poskytují materiál na základě jiných smluv, než je SMTA nebo 
zcela volně. 

5. K § 3 odst. 1 Prohlášení o postupu s náležitou 
péčí 

Dle článku 5 EU 2015/1866 se týká fáze financování 
výzkumu a toto financování nezahrnuje vnitřní 
rozpočtové zdroje. 
Dle návrhu MŽP se týká všech uživatelů GZ. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení § 3 odst. 1 přepracováno v reakci na připomínku 
OKOM. 

6. K § 5 odst. 2 
Povinnosti stanovené předpisem EU pro uživatele 
ponechávají některé povinnost na rozhodnutí členského 
státu, je nutné je v zákoně vymezit. 
Stanovit zda ČR bude požadovat předchozí informovaný 
souhlas na přístup a sdílení přínosů – doporučujeme 
nepožadovat. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona povinnosti, které jsou ponechány na uvážení 
jednotlivých členských států, nezahrnuje, tudíž je neukládá, 
tzn. ČR nebude požadovat sjednání PIC ani MAT. 

7. Stanovení přechodného období 
Stanovit platnost povinnosti uživatelů od 1. 1. 2017. 
Šlechtění je dlouhodobá činnost a vyšlechtění odrůdy 
trvá 10-15 let. Formálně Nagoja vstoupila v platnost 
v říjnu 2014, ale prováděcí předpisy budou k dispozici až 
pro vegetační období 2017.  

VYSVĚTLENO. 
Povinnosti uživatelů jsou ukládány přímo použitelným 
předpisem EU, ČR není oprávněna odkládat jejich účinnost, 
naopak je povinna v co nejkratší době přijmout vnitrostátní 
adaptační právní předpis, který stanoví, jakým způsobem mají 
povinnosti z nařízení (EU) č. 511/2014 uživatelé v ČR plnit. 
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Doporučující připomínky:  
8. K § 2 Zařazení sbírky nebo její části do 

registru sbírek v Evropské unii 
Není definováno, zda sbírky genetických zdrojů, které 
jsou součástí MLS IT, mohou být registrované 
a kontrolované v rámci EU. 
Mohou být součástí obou systémů, nebo se to vylučuje? 

VYSVĚTLENO. 
Registrace sbírky je dobrovolná, se systémem v MLS IT se 
registrace sbírky nevylučuje. 

9. Obecná připomínka 
Upřesnit derogace, dle našeho názoru se zákon netýká 
chráněných odrůd, patentovaných genotypů 
a registrovaných odrůd v EU, kromě registrovaných 
uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro 
pěstování za zvláštních podmínek. 
Uchovávaným odrůdám a odrůdám vyšlechtěných pro 
pěstování za zvláštních podmínek je nutno věnovat 
systematickou pozornost, protože většinou vychází 
z krajových odrůd a sběrů z celého světa a získávání 
těchto zdrojů nebylo nijak regulováno. 
 

VYSVĚTLENO. 
Působnost zákona se odvíjí od působnosti nařízení (EU) 
č. 511/2014 a vzhledem k jeho adaptační povaze ji nelze 
zužovat.  
Zákon rozhodně nepůsobí retroaktivně, tzn. že již chráněných 
odrůd a již patentovaných genotypů a již registrovaných odrůd, 
atd. se netýká. Registrace nových odrůd v budoucnu nicméně 
představuje onen konec uživatelského řetězce, kde by se měl 
uplatnit čl. 7. odst. 2 nařízení 511. 

V Praze 23. května 2017 

Vypracovali: Mgr. Kristýna Přikrylová, Mgr. Ondřej Trojan 
Mgr. Jiří Mach Podpis: 
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