
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů                
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
30. listopadu 2016, č.j. 59011/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 21. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 
1) Čl. I, bod 2 – § 8 odst. 4: za textem „č. 20 bodu 5“ je 

třeba buď vložit slova „k této vyhlášce“, což je 
legislativně obvyklý obrat, nebo slova „této vyhlášky“, 
užitá v některých přílohách v dosavadním znění. 
V zájmu jednotnosti doporučujeme užít obrat „této 
vyhlášky“, byť jsme si vědomi, že se nejedná o obrat, 
který by byl v nynější legislativní praxi standardně 
užíván.  
Tato připomínka se týká i bodů 5, 6 a 9. 

2) Bod 15 – Příloha č. 7: v zájmu přehlednosti 
doporučujeme označit jednotlivé odstavce přílohy 
arabskými číslovkami s tečkou 1. až 4. (1. Způsob 
pěstování …., 2. Způsob pěstování …., 3. Věk 
a způsob…. a  4. Vzorové příklady …). 

3) Bod 15 – Příloha č. 7: v odstavci označeném dle 
předchozí doporučující připomínky jako odstavec 2, 
který provádí výčet symbolů, doporučujeme v zájmu 
přehlednosti vložit za jednotlivé symboly „+“, „–“ a 
jednotlivá písmena dvojtečku. 

Čl. III – Účinnost: doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky 
fixním datem, např. (s přihlédnutím k průběhu 
legislativního procesu) 1. březnem 2017. 

 
Neakceptováno. 
Navrhovaná změna vychází ze stávajícího znění 
vyhlášky, kde se v příslušných ustanoveních 
odkazujících na přílohy k vyhlášce neuvádí „k této 
vyhlášce“, jak stanoví legislativní pravidla vlády 
(např. § 1 odst. 8).      
 
 
 
Neakceptováno. 
Navrhovaná změna vychází ze stávajícího znění 
přílohy č. 7. 
 
 
Neakceptováno. 
Navrhovaná změna vychází ze stávajícího znění 
přílohy č. 7. 
 
 
Akceptováno. 
Datum nabytí účinnosti bude upřesněno před 
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publikací vyhlášky ve Sbírce zákonů podle data 
nabytí účinnosti novely zákona o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.  
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Připomínka: 
1. V platném znění vyhlášky v § 10 odst. 6 písm. e). 

Na konci věty navrhujeme před ,,a‘‘ vypustit čárku. Viz 
Legislativní pravidla vlády Čl. 42, odst. 2, písm. a). 

2. V platném znění vyhlášky v § 11 odst. 4 písm. a). 
Na konci věty navrhujeme před ,,a‘‘ vypustit čárku. Viz 
Legislativní pravidla vlády Čl. 42, odst. 2, písm. b). 

 
Neakceptováno. 
Před slovem „a“ je věta vedlejší, která je podle 
pravidel českého pravopisu ukončena čárkou.  
 
Neakceptováno. 
Před slovem „a“ je věta vedlejší, která je podle 
pravidel českého pravopisu ukončena čárkou.  
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínka: 
 
K čl. I bodům 1, 3, 4, 7 a 8 – k § 8, 9 a 13:  
 Z čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel vyplývá, 
že se do prováděcího právního předpisu nemají přejímat 
ustanovení prováděného zákona. Vzhledem k tomu, že 
otázku lhůt nově řešení samotný zákon č. 29/2004 Sb. (ve 
znění sněmovního tisku č. 732), nepovažujeme za vhodné, 
aby byly lhůty a možnosti jejich prodlužování upravovány i 
ve vyhlášce. Proto navrhujeme předmětná ustanovení 
vyhlášky nikoli doplnit, nýbrž revidovat tak, aby 

 
 
Akceptováno.  
Text upraven. 
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obsahovala pouze nezbytný odkaz (vazbu) na zákonnou 
úpravu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda Rady 
pro 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 nesplnil 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 připomínky: 

1. Předkladatel vůbec nepostupoval podle přílohy č. 5 
LPV a ani nepřiložil srovnávací tabulky k relevantní 
unijní úpravě. 
Příkladmo uvádíme některé novelizační body, jichž 

se týká výše uvedené: 
- bod 14. (§ 15 odst. 6 písm. i) ve vztahu 

k ustanovení čl. 16 odst. 3 směrnice 1999/105/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně - vysvětleno. 
Podle předkladatelů předkládaný návrh vyhlášky 
představuje transpozici směrnice Rady 
1999/105/ES pouze v bodě 14.   
Bod 14 – jedná se o odstranění chybné formulace 
pojmu „odběratel“ v platné právní úpravě. 
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- body 16. a 17. (změny částí A a B příloh č. 16 až 
18) ve vztahu k příloze VIII směrnice 1999/105/ES. 
 
Tento nedostatek je nutno napravit.  
 
Dále je nutné změnit obecnou část odůvodnění 

v tom smyslu, že návrh vyhlášky představuje 
částečnou transpozici směrnice 1999/105/ES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Předkladatele upozorňujeme, že srovnávací 
tabulka v databázi ISAP neodpovídá ani novelám 
vyhlášky č. 29/2004 Sb. (44/2010 Sb. a 402/2013 
Sb.), a je tak nutné ji aktualizovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky představuje částečnou transpozici 
směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o 
uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh. 
 Podle obecné části odůvodnění nepředstavuje 

Odběrateli reprodukčního materiálu mohou být i 
vlastníci lesa, kteří nejsou dodavateli ve smyslu 
směrnice Rady 1999/105/EU, resp. zákona  
č. 149/2003 Sb., tedy neuvádějí reprodukční 
materiál do oběhu. Platná právní úprava definici 
odběratele nesprávně zužuje na ty odběratele, 
kteří jsou zároveň dodavateli (držiteli licence 
k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin).  
K bodům 16 a 17 – jedná se o průvodní listy, 
nikoliv potvrzení o původu, resp. list o původu ve 
smyslu přílohy VIII směrnice Rady 1999/105/EU - 
směrnice nestanovuje žádné vzory pro průvodní 
listy. Příloha č. VIII směrnice je implementována 
v přílohách 12 až 14a vyhlášky č. 29/2004 Sb. 
Text obecné části důvodové zprávy byl upraven. 
 
Vysvětleno. 
Budou iniciována jednání s Odborem pro vztahy 
s EU Ministerstva zemědělství s cílem zajistit 
nápravu v oblasti aktualizace srovnávací tabulky 
v databázi ISAP. 
 
Při projednání připomínek bylo dohodnuto, že 
předkladatel k návrhu vyhlášky doplní rozdílovou 
tabulku k novelizačnímu bodu 14 (§ 15 odst. 6 
písm. i), kde se zrušují slova „, který za sledované 
období uvedl reprodukční materiál do oběhu“. 
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navrhovaná úprava technický předpis ve smyslu směrnice 
2015/1535 a nemusí podstoupit notifikační proceduru 
podle této unijní úpravy. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Doporučující připomínky: 
K bodu 3., 4., 7. a 8. (§ 9 odst. 2 a odst. 5 písm. a), § 13 
odst. 1 a odst. 3 písm. a) 
 S ohledem na to, že navrhovaná úprava je již 
obsažena v zákonné úpravě (§ 11 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 
2i odst. 2), doporučujeme navrhovanou úpravu § 9 odst. 
2 a § 13 odst. 1 nepřijímat a navrhovanou úpravu § 9 odst. 
5 písm. a) a § 13 odst. 3 upravit tak, aby odkazovala na 
relevantní zákonné ustanovení.  
 

V této souvislosti dále doporučujeme vypustit 
zcela stávající § 9 odst. 2 a z § 13 odst. 3 stávající větu 
první. 
 
K stávajícímu odkazu pod nadpisem § 13 
 S ohledem na novelu zákona č. 149/2003 Sb. 
(sněmovní tisk č. 732) doporučujeme odkázat na 
odstavec 6 § 2i zákona. 
 
K bodu 29. - Příloha č. 32 
 Doporučujeme doplnit za zkratku „IČ“ slova „bylo-li 
přiděleno“.  
 
K obecné části odůvodnění - Zhodnocení slučitelnosti 
s právem EU 
 Doporučujeme přeformulovat pátý odstavec, 
neboť technický předpis nepředstavuje pouze technické 
specifikace (viz ustanovení čl. 1 písm. f) směrnice EU 
2015/1535). 
 
Závěr: 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno.  
Text upraven. 
 
 
Akceptováno.  
Text upraven. 
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 Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínky. 

 
 
Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 
souhlas.  
 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHFDM6M2)



 7 

         
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Ing. Lada Krnáčová   
V Praze dne 5. ledna 2017 
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