
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
6. března 2017, č.j. 3683/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 27. března 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

1) K bodu 4 (§ 2 odst. 1 písm. d): ustanovení § 2 odst. 1 
písm. d) obsahuje text: "Pokud je to možné...", který je 
neurčitý. Lze-li konkretizovat, kdy je nutné použít jeden 
z uvedených způsobů uchování, příp. kdy není nutné 
jej použít, pak doporučujeme ustanovení v této části 
upřesnit. 

 
 
 
 
2) K bodu 4 (§ 2 odst. 1): dle čl. 26 odst. 6 nemá 

pododstavec obsahovat samostatné věty začínající 
velkými písmeny. Navíc text začínající slovy: "Pokud je 
to možné..." nenavazuje na text úvodní věty § 2 odst. 
1: "Žadatel v žádosti uvede..." Doporučujeme tento text 
zapracovat jako samostatný odstavec 2. 
 

3) K bodu 17 (§ 10 odst. 3): ustanovení § 10 odst. 3 
obsahuje nenormativní odkaz, resp. stanoví, že je 
nutné evidovat i další povinné údaje podle jiných 
právních předpisů. Tato povinnost však vyplývá již ze 
samotných jiných právních předpisů. Takovýto 
nenormativní odkaz je tedy nadbytečný a nežádoucí. 
 

4) K bodu 18 (§ 11a): ustanovení § 11a obsahuje 

Částečně akceptováno, upraveno. 
Pro většinu taxonomických skupin mikroorganismů 
uchovávaných v souladu s touto vyhláškou jsou 
metody dlouhodobé konzervace pomocí lyofilizace 
a/nebo kryoprezervace vhodné. Nicméně, 
vzhledem k obrovské taxonomické a biologické 
variabilitě veškerých skupin mikroorganismů, které 
je nutno uchovávat, nelze tyto metody aplikovat ve 
100 % případů. 
 
Vysvětleno.  
Čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
neupravuje psaní jednotlivých vět 
v pododstavcích, ale upravuje oddělení 
jednotlivých pododstavců anebo bodů.   
 
 
Akceptováno. 
Celý odstavec byl z návrhu vypuštěn. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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nenormativní odkaz, resp. stanoví, že je nutné 
evidovat i další povinné údaje podle jiných právních 
předpisů. Tato povinnost však vyplývá již ze 
samotných jiných právních předpisů. Takovýto 
nenormativní odkaz je tedy nadbytečný a nežádoucí. 
 

5) Účinnost vyhlášky doporučujeme z důvodu 
přehlednosti a jednoznačnosti stanovit pevným datem. 

 
6) Vzhledem k tomu, že návrh zasahuje do úpravy 

náležitostí žádostí a posuzování předpokladů žadatele, 
doporučujeme prověřit potřebnost doplnění 
přechodných ustanovení upravující postup pro 
vyřizování žádostí podaných před nabytím účinnosti 
navrhované vyhlášky. 

 

Z návrhu byla vypuštěna věta o tom, že 
„Poskytování rizikových genetických zdrojů 
mikroorganismů může být omezeno jinými 
právními předpisy3).“ 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
Vysvětleno. 
Doplnění přechodných ustanovení není třeba, 
v době do nabytí účinnosti tohoto návrhu vyhlášky 
se důvodně nepředpokládá, že Ministerstvo 
zemědělství bude vyřizovat žádost o zařazení do 
Národního programu ve smyslu § 4 zákona č. 
148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a 
mikroorganismů. 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Doporučujeme úvodní větu navrhovaného právního 
předpisu uvést do souladu s čl. 67 Legislativních pravidel 
vlády. 
 

Vysvětleno.  
Úvodní věta je v souladu s čl. 67 Legislativních 
pravidel vlády, neboť legislativní zkratka „(dále jen 
„zákon“)“ je již v úvodní větě novelizované 
vyhlášky.  
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. K novelizačnímu bodu 18 
Vzhledem k tomu, že uvedeným novelizačním bodem je 

doplňován nový paragraf, a nikoliv nový odstavec, 
doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit textem „§“. 

 
2. K novelizačnímu bodu 20 
Doporučujeme novelizační bod uvést v následujícím 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je v souladu s čl. 59 Legislativních 
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znění: 
„20. Doplňuje se příloha č. 5, která včetně nadpisu zní:“ 
 
3. K příloze č. 1 až 5 
Doporučujeme uvedené přílohy uvést do souladu s čl. 29 

odst. 2 LPV, konkrétně text příloh uvést na 
samostatných stránkách. 

 

pravidel vlády. 
 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je v souladu s čl. 59 Legislativních 
pravidel vlády. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 1 písm. d): 
 Doporučujeme v souladu s čl. 40 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády vypustit zkratku „např.“. 
 
K čl. I bodu 18 – k § 11a: 

Doporučujeme vypustit poslední větu předmětného 
ustanovení, neboť se jedná o pouhou nenormativní 
deklaraci, jejíž zařazení v právním předpisu není nezbytné 
a vlastně ani žádoucí. Omezení vyplývající z jiných 
právních předpisů se totiž použijí právě na jejich základě a 
bez ohledu na ustanovení předmětné vyhlášky.  
 

Akceptováno.  
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

1. Bod č. 2, kterým se novelizuje § 1 odst. 3:   
Doporučujeme zvážit užití pojmu „zodpovědná osoba“ 
a případné nahrazení pojmem „odpovědná osoba“. 
V novelizované vyhlášce ani v zákoně č. 78/2004 Sb., 
který vyhláška provádí, není osoba zabezpečující 
požadavky vyplývající z § 11 až § 20 zákona, 
definována. V legislativní praxi je však ustáleným 
slovním spojením „odpovědná osoba“.  

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Slovo „zodpovědná“ nahrazeno slovem 
„odpovědná“. Autor připomínky se nicméně zcela 
mylně domnívá, že novela vyhlášky provádí zákon 
č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAME9UTHM)



 4 

 
Navrhované znění bodu č. 2 zní: 
V § 1 odst. 3 se slova „statutárním orgánem nebo členem 
statutárního orgánu“ nahrazují slovy „odpovědná za 
zabezpečení požadavků vyplývajících z § 11 až 20 
zákona“. 
 

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti  
a legislativu a předseda LRV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
     Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Zásadní připomínka: 
     Podle obecné části odůvodnění návrh vyhlášky 
neimplementuje do právního řádu ČR právo EU. Nicméně 
ve zvláštní části odůvodnění K bodu 15 (§ 9 odst. 2) je 
uvedeno, že navrhovaná úprava nově zavádí povinnost 
uvádět ke každému genetickému zdroji rostlin údaje nutné 
pro plnění povinností vyplývajících z nařízení EU č. 
511/2014. Obdobná povinnost je nově zaváděna i v bodě 
17. návrhu vyhlášky (§ 10 odst. 2 písm. k). 
     Pokud má návrh vyhlášky skutečně vztah k výše 
uvedené unijní úpravě, je nutné tuto skutečnost 

 
Vysvětleno.  
Text v odůvodnění byl upraven. Návrh 
předkládaného předpisu nemá přímou souvislost a 
není přizpůsobením národního práva pravidlům, 
která jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. 
dubna 2014 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, ze strany uživatelů v Unii. Tuto roli 
zcela jasně a dostatečným způsobem plní vládní 
návrh zákona o podmínkách využívání 
genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, 
jehož autorem je Ministerstvo životního prostředí. 
Tento návrh zákona je k datu 21. 4. 2017 jako 
Sněmovní tisk č. 847 ve 2. čtení v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Vládní návrh zákona 
rovněž neobsahuje žádná zmocnění, která by 
vytvářela potřebu pro tvorbu jakýchkoliv 
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zohlednit řádným způsobem v obecné části 
odůvodnění a dále postupovat podle přílohy č. 5 LPV a 
přiložit relevantní srovnávací tabulku. 
 
Po stránce materiální: 
 
Vztah k právu EU: 
     Návrh vyhlášky má zřejmě vztah k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 
2014 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, ze strany uživatelů v Unii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 
 
Doporučující připomínky: 
K Čl. I bod 9. - § 4 odst. 7 
Doporučujeme zkonkretizovat požadavky kontroly kvality. 
 
K Čl. I bod 11. - § 5 
Doporučujeme vypustit slovo „konkrétního“. 
 
K Čl. I bod 13. - § 7 odst. 4 
Doporučujeme vypustit slova „a charakterizaci“, neboť 
charakterizace je již součástí hodnocení (viz § 7 odst. 1). 
 

dodatečných prováděcích právních předpisů.  
 
Návrh předloženého prováděcího právního 
předpisu řeší v § 9 a § 10 rozsah dokumentace, 
kterou o genetickém zdroji vede účastník 
Národního programu. V § 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 
písm. k) je pouze doplněno, že účastník 
Národního programu je povinen také evidovat 
informace týkající se případných dalších podmínek 
ze strany poskytovatele takového zdroje. 
Příkladem takových podmínek mohou být např. 
určitá omezení dalšího využití nebo poskytování 
genetického zdroje spojená např. s uplatněním a 
přenosem práv duševního vlastnictví nebo 
v důsledku určitých obchodních a komerčních 
záležitostí. Kurátor nebo vedoucí sbírky 
genetických zdrojů rostlin nebo mikroorganismů by 
měl mít přehled o těchto případných omezeních a 
reflektovat je při dalším nakládání s genetickými 
zdroji. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl doplněn. 
 
Akceptováno. 
Text byl změněn. 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
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K Čl. I bod 17. - § 10 odst. 3 
Doporučujeme zkonkretizovat platné právní předpisy. 
 
K Čl. I bod 18. - § 11a 
Doporučujeme jako nenormativní vypustit poslední větu. 
 
Závěr: 
     Návrh vyhlášky se jeví jako plně slučitelný s právem 
EU. 
     Nedostatek po stránce formální je nutno napravit. 
     Je vhodné, aby předkladatel zapracoval doporučující 
připomínky. 

Vysvětleno. 
§ 10 odst. 3 byl z návrhu vypuštěn. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
 
 
 
 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  
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Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 
 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

1. K bodu 2, který novelizuje § 1 odst. 3:  Zde 
doporučujeme namísto slova „zodpovědná“ užít 
v právních textech používanější slovo „odpovědná“. 
Domníváme se, že tato osoba má nést za zabezpečení 
požadavků vyplývajících z § 11 až 20 zákona právní 
odpovědnost. Navíc se s tímto pojmem nikde 
v prováděném zákoně nepracuje, a tudíž tato změna 
nebude nijak kolidovat s prováděným textem. 
 

2. K přílohám vyhlášky: Zde doporučujeme sjednotit psaní 
textu v řádcích jednotlivých buněk. Některé řádky zde 
začínají malým písmem, některé velkým. Je obecně 
přípustné, aby si pisatel normy zvolil, zda bude psát 
jednotlivé údaje v tabulce s počátečním malým 
písmenem či velkým, ale tato volba by měla být 
v celém textu jednotná.  

 
K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 
V tomto materiálu doporučujeme opravit některé stylistické 
nedostatky. Například v § 2 odst. 1 písm. c) je ponechána 
na konci tohoto písmena tečka. Písmeno však má být 
zakončeno po novelizaci čárkou. V § 10 odst. 2 písm. j) je 
dvojitá mezera. V poznámce pod čarou č. 3 je užita dvojí 
velikost písma (Arial 10 a 11). Nadto upozorňujeme, že i 
v samotném materiálu by měly být poznámky pod čarou 
psány menším písmem, než je samotný text právního 
předpisu. To sice explicitně neplyne z Legislativních 
pravidel vlády, ale jedná se o praxi uplatňovanou 
Legislativní radou vlády a dalších orgánů Úřadu vlády.   
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  
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Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového vlastnictví 
 

Bez připomínek.  

 
 
 
Vypracovali: JUDr. Pavel Novák 
                    Mgr. Iva Křížková, PhD., Ing. Vlastimil Zedek 
V Praze dne 27. května 2017 
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