
IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o genetických zdrojích zvířat                
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
21. prosince 2016, č.j. 68191/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 12. ledna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Doporučující připomínka: 
       Na konci textu úvodní věty navrhovaného právního 
předpisu doporučujeme doplnit slovo „zákona“. 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Doporučující připomínky: 
1. § 7 odst. 1 písmeno e) - Doporučujeme na konci 

písmene e) tečku nahradit čárkou, neboť je ve výčtu 
materiálů, které uchovává genobanka pokračováno.  

2. § 7 odst. 2 Doporučujeme na konci uvedeného odstavce 
čárku nahradit tečkou. 

3. příloha č. 1 a 2 Doporučujeme přílohy uvést do souladu 
s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, konkrétně 
text příloh uvést na samostatných stránkách.  

4. Předkladatel v Odůvodnění uvádí, že nepředpokládá 
žádné dopady materiálu na podnikatelské prostředí. 
Upozorňujeme na možnost zvýšení administrativní 
zátěže podnikatelů v souvislosti se zavedením 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno. 
Povinnost je stanovena zákonem. Vyhláška 
nepředpokládá žádné dopady na podnikatelské 
prostředí.  
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každoroční povinnosti poskytovat informace do 
Národního programu na vyžádání určené osobě nebo 
ministerstvu. Doporučujeme proto, aby tuto povinnost 
bylo možno plnit především elektronicky. 

Vyhláška se vydává k provedení příslušných 
zmocňovacích ustanovení. Mezi těmito 
ustanoveními není stanovení způsobu předávání 
informací.     

Ministerstvo spravedlnosti 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 

 

Doporučující připomínky: 
K § 3: 
1. V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme 

slova „písemně nebo pomocí elektronických médií“ 
nahradit slovy „v listinné nebo elektronické podobě“, 
resp. je vypustit pro nadbytečnost, když možné podoby 
dokumentace v podstatě neomezují. 

2. Slova „průběžným způsobem“ doporučujeme nahradit 
slovem „průběžně“. 

 
K § 7 odst. 1: 
 Doporučujeme revidovat v ustanovení uvedený výčet 
požadavků na objekt genobanky a vypustit z něj ty položky, 
které jsou pouhým nenormativním odkazem na jiný právní 
předpis, a to ještě vyšší právní síly. Skutečnost, že objekt 
musí splňovat požadavky v oblasti požární bezpečnosti či 
hygieny vyplývá přímo z předmětných zákonů a navrhovaná 
vyhláška to nemůže ovlivnit, tedy nemůže aplikaci 
zákonných požadavků ani vyloučit ani naopak vztáhnout na 
genobanku požadavky, které by se dle daných zákonů na ni 
nevztahovaly. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K § 2: 
1. Doporučujeme slova „splňuje následující kritéria:“ 

vypustit pro nadbytečnost, neboť podmínky pro 
zaevidování zvířete jako genetický zdroj jsou stanoveny 
kumulativním výčtem, a je tedy zřejmé, že musí být 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Z návrhu byla vypuštěna ustanovení písmen b) a 
e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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splněny současně, viz čl. 42 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády. 

2. Doporučujeme vypustit písm. a), neboť je duplicitní vůči 
§ 14e odst. 4 písm. a) zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
K § 4: 

Dáváme na zvážení vhodnost zvolené formulace 
v návětí, neboť za vhodnější bychom považovali přímo 
stanovit, jaká je minimální velikost vzorku, nikoli co se za ni 
považuje. 
 
K § 7 odst. 1 písm. e): 
 Navrhujeme tečku na konci textu písmene e) 
nahradit čárkou.  
 
K § 7 odst. 2 písm. b): 
 Doporučujeme čárku na konci textu písmene b) 
nahradit tečkou. 
 
K příloze č. 1: 
 Pro zachování přehlednosti osnovy Metodiky 
uchování genetického zdroje zvířat doporučujeme číselné 
označení 6. až 15. navazující na bod osnovy II. 
GENETICKÝ ZDROJ, jeho chov a stabilizační šlechtění 
nahradit označením 1. až 10. 
 Obdobně číselné označení 16. až 18 navazující na 
bod osnovy III. ZÁVĚR doporučujeme nahradit označením 
1. až 3. 
 
 

 
 
Neakceptováno. 
V návrhu zákona je toto kritériu pro zařazení 
zvířete jako genetického zdroje do Národního 
programu stanovena v § 14e odst. 2 písm. a) pro 
sdružení, které eviduje zvíře jako genetický zdroj.  
Navrhované ustanovení ve vyhlášce provádí 
ustanovení § 14e odst. 6, podle kterého 
prováděcí předpis stanoví kritéria pro 
zaevidování zvířete Ministerstvem zemědělství.      

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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K příloze č. 1: 
Doporučujeme za slova „specifické vlastnosti“ doplnit 

slovo „plemene“.  

Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

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 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. 
 
K odůvodnění návrhu: 
 Předkladatel v odůvodnění návrhu (str. 3) 
konstatuje, že návrh je plně slučitelný s právem Evropské 
unie, avšak neuvádí žádné konkrétní předpisy práva EU, 
vůči kterým takové posouzení provedl. Jak vyplývá z čl. 14 
odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, má 
překladatel buď uvést konkrétní předpisy Evropské unie, 
judikaturu soudních orgánů Evropské unie nebo obecné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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právní zásady práva Evropské unie, které jsou v návrhu 
zohledněny, nebo uvést, že předpisy Evropské unie, 
judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. 
Doporučujeme upravit odůvodnění návrhu dle vznesené 
připomínky. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 Předmětná problematika není právem EU přímo 
upravena. Předmět úpravy je ponechán v kompetenci 
členských států. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 
 
Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. 
 

 
 
 
 
 

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.  
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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.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

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.  

 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák  
                    Ing. Vlastimil Zedek 
V Praze dne 18. ledna 2017 
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