
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění 
vyhlášky č. 58/2010 Sb. 
 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 30. srpna 2016 s termínem dodání stanovisek 
do 20. září 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo 
obrany 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
kultury 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1. K úvodní větě vyhlášky, vymezení zmocňovacího 
ustanovení 
 
Vzhledem k tomu, že předmětný návrh vyhlášky se 
nevydává pouze na základě zmocňovacího ustanovení 
v § 2i odst. 4 písm. f) zákona o zemědělství (ve znění jeho 
poslední novely – tisk č. 686), ale rovněž na základě 
dalších ustanovení [např. § 2i odst. 4 písm. g), resp. § 2i 
odst. 2 písm. f)], doporučujeme v úvodní větě vyhlášky 
tuto skutečnost náležitým způsobem vyjádřit. Tímto bude 
rovněž zajištěn soulad s čl. 37 odst. 3 a 38 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. K čl. I, bodům 2, 3, 5, 6 a 9 
Dotčenými novelizačními body se ruší slovní spojení 
„půdní blok“. Předkladatel tuto skutečnost odůvodňuje tím, 
že s účinností od 1. 1. 2015, došlo ke změně názvosloví,  
kdy označení „půdní blok“ bylo nahrazeno jednotným 
označením „díl půdního bloku“. Nicméně ustanovení § 3a 
zákona o zemědělství stále oba pojmy rozlišuje. 
 
S ohledem na uvedené požadujeme předkladatelem 
navrženou úpravu řádně odůvodnit, popř. dotčené 
novelizační body vypustit. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění navržené úpravy bylo upraveno a doplněno. 
Novelou zákona o zemědělství došlo ke změně v tom smyslu, že 
v § 3a odst. 9 je vymezen půdní blok a v § 3a odst. 11 je 
stanoveno, co se u půdního bloku eviduje. Není zde evidován ani 
uživatel, ani kultura. Na základě tohoto LPIS od 1. 1. 2015 
využívá jako referenční pozemek díl půdního bloku, který je 
vymezen v § 3a odst. 12 a 13. Díl půdního bloku má podle § 3a 
odst. 14 již evidovaného uživatele i kulturu. Z tohoto důvodu je 
nutné terminologii nahradit. 
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 3. K čl. I, bodu 7, § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) 
a) Dotčeným novelizačním bodem se navrhuje odstranění 
uvádění obchodní firmy a právní formy, jakožto údajů 
poskytovaných uživateli a Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu. Předkladatel navržený postup 
odůvodňuje tím, že podle úpravy v občanském zákoníku, 
již není úprava obchodní firmy podřazena úpravě 
právnických osob, ale úpravě pro podnikatele. V tomto 
ohledu je nutné upozornit, že předmětná argumentace 
není zcela správná, neboť podle § 421 odst. 1 
občanského zákoníku se za podnikatele považuje osoba 
zapsaná v obchodním rejstříku, tedy fyzická osoba i 
právnická osoba. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme doplnit 
relevantní odůvodnění navrhované úpravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Dále doporučujeme nahradit pojem „organizační 
složka“ pojmem „pobočka“ a zajistit tak soulad s § 503 
občanského zákoníku. 
 

a) Vysvětleno. 
Změna má vést ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, 
což bylo umožněno změnou právních předpisů. Ustanovení 
§ 19b zákona č. 40/1964 Sb. nestanovilo, že název právnické 
osoby musí obsahovat dodatek označující její právní formu. 
Úprava povinnosti uvádět dodatek označující právní formu byla 
roztříštěna do řady právních předpisů a často se netýkala názvu 
právnické osoby. Pro právnické osoby - podnikatele byla úprava 
obsažena v § 9 odst. 2 poslední větě zákona č. 513/1991 Sb., a 
to nikoliv v souvislosti s jejich názvem, ale v souvislosti s jejich 
obchodní firmou. Zákon č. 89/2012 Sb. přesunul povinnost 
uvádět právní formu z oblasti úpravy vztahující se ryze na 
podnikatele do oblasti obecné úpravy právnických osob (jejich 
názvu), konkrétně do § 132 odst. 2 věty první.  
Jeví se tak nadále jako neúčelné připouštět právnickým osobám 
volbu, zda uvedou svůj název nebo svoji obchodní firmu včetně 
právní formy, neboť uvedou-li svůj název, nevyhnou se ani 
uvedení právní formy, a zároveň chtějí-li uvést svou právní 
formu, nemusí tak činit uvedením své obchodní firmy, ale postačí 
jim k tomu uvedení jejich názvu. V neposlední řadě je třeba 
pamatovat, že právní úprava se odráží v daném případě 
v podobě formuláře podle § 4 odst. 3 novelizovaného právního 
předpisu - pro laické recipienty normy je pojem „obchodní firma“ 
či „firma“ obtížně uchopitelný a v kontaktu s nimi je proto namístě 
jej užívat jen není-li zbytí. 
 
b) Akceptováno. 
Text byl upraven (byl doplněn novelizační bod 8). 
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 4. Nad rámec, k § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) 
a) Upozorňujeme, že s účinností od 1. 1. 2014, došlo ke 
sjednocení pojmů „místa podnikání“ a „sídla“. 
Doporučujeme proto nahradit pojem „místo podnikání“ 
pojmem „sídlo“ a zajistit tak soulad s § 429 občanského 
zákoníku. 
 
b) Dále doporučujeme mezi sídlem a adresou místa 
trvalého pobytu nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“, neboť 
se bude uvádět (v návaznosti na typ subjektu) pouze 
jeden z těchto údajů.   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 

K čl. I bodu 10 – k § 4 odst. 2 písm. l): 
 Není zřejmé, o jaké údaje by mělo jít, neboť zákon 
o zemědělství (ani novela obsažená ve sněmovním tisku 
č. 686) o nich nehovoří. Ostatně nevhodná je i konstrukce 
ustanovení obsahující definici (výraz „kterým se 
rozumí…“). Je třeba jednoznačně určit, jaký údaj by měl 
být poskytnut, zatímco jak s ním bude následně Státní 
zemědělský intervenční fond nakládat (a pod jakým 
označením) již není pro účely tohoto ustanovení 
podstatné.   
 

Vysvětleno. 
Registrační číslo žadatele je poskytováno při registraci uživatele 
do evidence využití půdy podle § 3a odst. 12 písm. a) zákona 
o zemědělství, je součástí realizace ustanovení čl. 67 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném 
znění, a je uživatelům evidence využití půdy dobře známo. 
Konstrukce ustanovení je navržena s ohledem na skutečnost, že 
v oblasti právní úpravy zemědělství se vyskytuje řada 
identifikátorů, jejichž název obsahuje slovo „registrační“, přičemž 
pojem „jednotný identifikátor“ je mezi uživateli evidence využití 
půdy dobře znám. Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 
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 Připomínka legislativně technická: 
 
K úvodní větě vyhlášky: 
 Doporučujeme opravit odkaz na zmocňovací 
ustanovení, neboť to je obsaženo v § 2i odst. 4 písm. g) 
zákona o zemědělství.  
 Zároveň se však domníváme, že s ohledem na 
větší rozsah navrhovaných změn (viz novelizační bod 10 
ale i ostatní legislativně technické změny) nynější 
vyhláška slouží k provedení nejen zmíněného § 2i odst. 4 
písm. g) zákona o zemědělství. To by mělo být v úvodní 
větě reflektováno. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

 
Doporučujeme upravit nadpis návrhu vyhlášky dle č. 33 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Podle pravidel by 
slova „ze dne ……2016,“ neměla být provedena tučným 
písmem. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
financí 
 

 
V odůvodnění v části Zhodnocení platného právního stavu 
a odůvodnění nezbytnosti jeho změny se doporučuje ve 2. 
odstavci ve druhé větě: 
- slovní spojení „nastavení koexistenční pravidel“ nahradit 
slovním spojením „nastavení koexistenčních pravidel“ a  
- slovní spojení „se sousední státy“ nahradit slovním 
spojením „se sousedními státy“. 
 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

 
K části II. materiálu – Odůvodnění: Do obecné části (5. 
odstavec) navrhujeme doplnit upřesnění, že pravidla 
koexistence jsou dána § 2i zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování 
geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky 
č. 58/2010 Sb. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
   

  
K příloze vyhlášky: doporučujeme upravit texty v prvním 
sloupci tabulky v řádcích 1, 2, 5 až 8. Nadpisy řádků by 
měly obsahovat odkazy na příslušná ustanovení § 2i 
zákona o zemědělství, nebo je třeba texty doplnit tak, aby 
odpovídaly obsahu řádků. Též je potřeba opravit 
interpunkci v řádcích 1, 2, 5 a 6. 
 

Akceptováno částečně. 
Interpunkce v řádcích 1,2,5 a 6 byla upravena a nadpisy řádků 
byly po dohodě s Ministerstvem životního prostředí ponechány 
podle návrhu předkladatele. 

 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský 
úřad 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
s právem EU 
 

 
Zásadní připomínka: 
 
 Předkladatel nepřiložil k návrhu vyhlášky 
srovnávací tabulku. 
 Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 

  
Obecná poznámka k notifikaci podle směrnice EU 
2015/1535 
 Předkladatel uvádí v obecné části odůvodnění, že 
navrhovaná úprava není technickým předpisem ve smyslu 
směrnice EU 2015/1535 a nebude tedy postoupena do 
notifikačního procesu podle této unijní úpravy. Zde 
poznamenáváme, že předkladatel přehodnotil povahu 
ustanovení týkajících se zejména vymezení vzdáleností 
při pěstování geneticky modifikovaných odrůd, neboť 
taková ustanovení byla předmětem notifikace samotné 
vyhlášky č. 89/2006 Sb. a její novely (vyhláška č. 58/2010 
Sb.). 
 

Vysvětleno.  
Vyhláška č. 89/2006 Sb. a vyhláška č. 58/2010 Sb. sice byly 
předmětem notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES, ale navrhovaná novela nemá vliv na 
charakteristiku pěstování GMO a není tedy technickým 
předpisem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535. 
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 K Čl. I bod 1. – poznámka pod čarou č. 2 
 Navrhovaná poznámka pod čarou uvádí referenční 
odkaz na směrnici EU 2015/412. 
 I když směrnice EU 2015/412 nevyžaduje po 
členských státech uvést referenční odkaz při přijetí 
vnitrostátních prováděcích úprav, předkladatel k tomuto 
kroku přistoupil. Takový postup spatřujeme jako správný, 
a to především s ohledem na transparentnost transpoziční 
úpravy. Nicméně, jelikož se de facto jedná o transpozici 
nepodstatné části směrnice EU 2015/412 týkající se 
nepodstatné části vyhlášky č. 89/2006 Sb., je vhodnější 
postupovat podle ustanovení čl. 48 odst. 6 LPV a zavést u 
navrhované úpravy § 2a (bod 4.) poznámku pod čarou 
odkazující na ustanovení čl. 1 bod 1) směrnice EU 
2015/412. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K obecné části odůvodnění – Zhodnocení souladu s 
právem EU 
 V prvním odstavci doporučujeme vložit slovo 
„částečná“ mezi slova „se provádí“ a slova „transpozice 
směrnice“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění 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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