
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 27. 9. 2016, s termínem dodání stanovisek do 26. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

K důvodové zprávě 
V obecné části písm. h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se část první věty 
„Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů,“ zrušuje a nahrazuje textem 
novým, odpovídajícím skutečnému obsahu návrhu zákona.  

Odůvodnění: 
Dopady do soukromí a ochrany osobních údajů jsou jedním 
z obligatorních aspektů hodnocení předloh právních předpisů a je 
třeba, aby odpovídaly skutečnému obsahu legislativního návrhu. 
Stávající znění postihuje důsledky zahrnutého nakládání s osobními 
údaji a jejich zpracování neúplně. Opomíjí, že se zavádí neveřejný 
charakter evidencí vedených Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost, které jsou evidencemi obsahujícími osobní údaje a 
v jednom případě zpracováním osobních údajů z podstaty (evidence 
odborných zástupců držitelů povolení vydaných podle tohoto zákona), 
což představuje úpravu parametru významného pro ochranu 
osobních údajů. 

 

Akceptováno 
Důvodová zpráva bude v písmeni h) obecné 
části dopracována ve smyslu připomínky. 
Bude tedy doplněna o následující 
argumentaci: 
 
Ustanovení navrhovaného § 3 odst. 2 písm. 
e) zavádí neveřejný charakter některých 
evidencí vedených SÚJB, které jsou 
evidencemi obsahujícími osobní údaje. 
Rovněž je zaváděna úprava vedení evidence 
odborných zástupců držitelů povolení 
vydaných podle tohoto zákona, která je 
zpracováním osobních údajů. Evidence 
odborných zástupců je zaváděna z toho 
důvodu, že novela zákona na tyto osoby 
klade hned celou řadu podmínek (odborný 
zástupce musí být plně svéprávný, 
bezúhonný a odborně způsobilý) a tito 
zástupci budou povinni zajistit řádný výkon 
činností, které souvisí s povoleným 
nakládáním s vysoce rizikovým biologickým 
agens a toxinem.  
Tyto nové evidence, stejně jako evidence 
stávající bude vést SÚJB výlučně za účelem 
zajištění přehledu o subjektech 
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vykonávajících činnosti s potenciálním 
dopadem na efektivní zajištění účelu tohoto 
zákona, jejich účinné kontroly a správy jimi 
vykonávaných činností. Shromažďované a 
spravované údaje umožní SÚJB nabýt 
přehled o počtu osob aktivních v této oblasti, 
jejich vlastnostech, o aplikaci základních 
principů v oblasti a účinně zaměřit vlastní 
kontrolní činnost. Při stanovení rozsahu 
zpracovávaných osobních údajů bylo vždy 
důsledně sledováno hledisko účelnosti a jsou 
vyžadovány a dále zpracovávány toliko 
informace naprosto nezbytné k zajištění 
dostatečné informovanosti orgánu veřejné 
moci o vykonávaných činnostech při 
nakládání s VRAT a RAT a o osobách, které 
je vykonávají. Jsou také zpracovávány i 
osobní údaje umožňující SÚJB posoudit, zda 
jsou splněny všechny podmínky pro udělení 
povolení. 
V případě položek vedených v evidencích 
tohoto zákona musí SÚJB, v zájmu zajištění 
přehledu o tom, koho se tyto položky týkají 
(držitelů povolení vydaných podle tohoto 
zákona a jejich odborných zástupců) a kdo 
tedy má být veřejnou mocí usměrňován nebo 
kontrolován, nakládat s některými osobními 
údaji. Bez evidence a správy těchto osobních 
údajů by totiž nebylo možné účinně zaměřit a 
vykonávat správní a kontrolní činnost zajistit 
tak účel tohoto zákona, kterým je zákaz 
biologických zbraní. 
Okruh evidovaných údajů odpovídá rozsahu 
působnosti předkládané novely zákona. 
Zákon vymezuje (způsobem obvyklým) 
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povahu evidenčních informačních systémů 
vedených SÚJB z hlediska zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Většina systémů by měla být veřejnými 
informačními systémy veřejné správy dle § 9 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. s otevřeným 
přístupem veřejnosti, s výjimkou seznamů, u 
nichž by mohlo dojít ke zneužití informací 
nebo v nichž jsou obsaženy informace citlivé 
povahy – ty jsou právě obsaženy v § 3 odst. 
2 písm. e). Jedná se o evidence vysoce 
rizikových a rizikových biologických agens a 
toxinů, pracovišť, kde se s vysoce rizikovými 
a rizikovými agens a toxiny nakládá a 
technického a technologického vybavení 
pracovišť. Novinkou v této oblasti je tedy 
zpřesnění charakteristiky těchto evidencí 
související s novelizací tohoto zákona a 
rovněž neveřejnost této evidence. 

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 (dále jen LPV), 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. 
Předkladatel v důvodové zprávě neuvedl, že se návrhu dotýkají 
ustanovení čl. 43, čl. 49 a čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

Akceptováno 
Důvodová zpráva bude doplněna v tom 
smyslu, že se návrh zákona dotýká 
uvedených předpisů EU, ovšem není s nimi 
v rozporu a neklade překážky volnému 
pohybu osob, služeb a zboží. 
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týkající se volného pohybu osob, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, v platném znění, resp. nové nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)1, jakož i směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti. 
Předkladatel se rovněž nevyjádřil ke slučitelnosti s právem EU jako 
celkem. 
 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh zákona má vztah k těmto předpisům EU: 

- čl. 34, čl. 43, čl. 49 a čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „SFEU“),  

- čl. 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, resp. obdobným ustanovením nařízení (EU) č. 
2016/679, 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, a 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze 
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 

                                            
1 Nařízení je již platné, použije se ale až od 25. května 2018, ke dni, ke kterému se zrušuje směrnice 95/46/ES. 
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společnosti. 
 

Obecně k návrhu: 
Návrh obsahuje technické předpisy a je proto nutné jej notifikovat 
podle směrnice 2015/1535 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. V souladu s LPV je dále nutné doplnit do návrhu 
ustanovení o tom, že návrh byl notifikován jako technický předpis.  
 

Akceptováno 
Předpis bude notifikován a doplněn o 
příslušné ustanovení. 

K  čl. I bodu 10 (§ 7): 
Požadujeme vyjasnit vztah úpravy obsažené v § 7 zákona, ve znění 
návrhu, k § 36a zákona č. 18/2004 Sb. Máme za to, že zákon č. 
18/2004 Sb. by se měl uplatnit. V této souvislosti upozorňujeme, že 
režim ověření podle § 36b zákona č. 18/2004 Sb. se uplatní jenom 
tehdy, když tak stanoví zvláštní právní předpis. 
 

Akceptováno 
Zákon č. 18/2004 Sb. bude aplikován i na 
situace vydání povolení k nakládání s vysoce 
rizikovým biologickým agens a toxinem, jak je 
tomu ostatně i dnes. Je rovněž žádoucí, aby 
byla připuštěna možnost ověření odborné 
způsobilosti, neboť povolovaná činnost může 
ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob. 
Návrh zákona bude doplněn v bodě 14 (nové 
znění § 9) o ustanovení následujících znění: 
 
„(2) Při uznávání odborné kvalifikace získané 
v jiném členském státě Evropské unie, jiném 
smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské 
konfederaci pro výkon činností uvedených v § 
7 odst. 1 písm. f) postupuje Úřad podle 
zákona o uznávání odborné kvalifikace. 
Rozhodnutí Úřadu o uznání odborné 
kvalifikace je dokladem prokazujícím 
odbornou způsobilost podle tohoto zákona. 
(3) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí 
musí být opatřeny nostrifikační doložkou 
podle jiného právního předpisu, v případě 
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dokladů o vysokoškolském vzdělání 
osvědčením o uznání rovnocennosti vzdělání 
podle jiného právního předpisu. 
(4) Povinnost předkládat doklady opatřené 
nostrifikační doložkou nebo osvědčením o 
uznání rovnocennosti vzdělání podle 
odstavce 3 se nevztahuje na doklady o 
vzdělání vydané v členském státě Evropské 
unie, v jiném smluvním státě Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo ve 
Švýcarské konfederaci nebo předkládané 
fyzickou osobou z tohoto státu.“. 
(5) Hodlá-li žadatel o povolení, který je 
státním příslušníkem členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
vykonávat povolovanou činnost dočasně 
nebo příležitostně, Úřad provede ověření 
jeho odborné kvalifikace za podmínek 
stanovených zákonem o uznávání odborné 
kvalifikace.“. 
 
 

K odůvodnění návrhu: 
Požadujeme v odůvodnění návrhu uvést, že pokud jde o požadavky 
na odbornou způsobilost obsažené v § 9, není dotčeno použití 
zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jenž 
transponuje požadavky směrnice 2005/36/ES a implementuje 
příslušnou judikaturu ESD k uznávání odborné a jiné kvalifikace při 
využívání svobody usazování resp. volného pohybu pracovníků. 

Akceptováno 

 Nad rámec posuzování návrhu: 

K § 8 odst. 2 zákona č. 281/2002 Sb.: 

Akceptováno 
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Ustanovení § 8 odst. 2 nezohledňuje úpravu spolupráce při 
poskytování informací z evidence trestů mezi členskými státy EU 
podle rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 
2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy, implementované do zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 
trestů. Podle citovaného rámcového rozhodnutí se může přímým 
dožádáním poskytovat z evidence trestů jiného členského státu 
seznam odsouzení. Občanům EU v ČR jsou tak – na jejich žádost - 
vydávány výpisy z Rejstříku trestů obsahující také relevantní 
informace z ostatních členských států EU (pokud je tato osoba jejich 
občanem nebo v nich měla nebo má bydliště). Z toho vyplývá, že 
výpisy z Rejstříku trestů získané občanem jiného členského státu EU 
budou mít obdobnou průkazní hodnotu jako výpisy občana ČR. Tak 
jako v jiných obdobných případech proto navrhujeme znění, které 
vyhoví možnosti obstarat si potvrzení přímo v ČR bez nutnosti 
cestovat do jiného členského státu. Tím může být např. doplnění 
následující věty na konec § 8 odst. 2 písm. b): „Cizinec, který je nebo 
byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má 
nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, 
může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem 
jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z 
Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v 
evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie*).“, a to s 
odkazem na zákon č. 269/1994 Sb. 
 

Ministerstvo 
zemědělství Na místo předkládací zprávy, která má být podle obálky součástí 

materiálu, je předložen dokument označený jako „Teze novely 
vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o 
některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského 
zákona“. Doporučujeme do materiálu doplnit předkládací zprávu. 
 

Akceptováno 

Dle uvedení v EKLEPu je součástí předloženého materiálu také 
„návrh prováděcích právních předpisů“. Upozorňujeme, že „návrh 

Akceptováno 
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prováděcích právních předpisů“ jako bod na obálce pro meziresortní 
připomínkové řízení chybí. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K čl. I bodu 8 - § 5 odst. 6 
Doporučujeme doplnit do odstavce 6 odkaz na ČSN EN 12128 a 
upřesnit tak vymezení pracoviště podléhající oznamovací povinnosti.  

Odůvodnění: 
V důvodové zprávě k odstavci 6 se uvádí, že povinnost oznámit 
Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost uvedení do provozu 
pracoviště, které splňuje požadavky podle odstavce 6, se bude 
vztahovat na pracoviště s úrovní technického zabezpečení 3 a 4 
podle ČSN EN 12128. V odstavci 6 však není tento vztah k ČSN EN 
12128 výslovně uveden.  

 

Neakceptováno 
Odkaz na ČSN EN 12128 nelze použít, 
protože ohlašovací povinnost vyplývající z § 
5 odst. 6 se nevztahuje pouze na laboratoře 
pro výzkum, vývoj a analýzu, ale vztahuje se 
na všechna pracoviště splňující stanovené 
parametry, tedy také na výrobní zařízení, 
jejichž konstrukční kritéria stanovuje ČSN EN 
1620 (např. výroba vakcín). Zvolený výčet 
technických požadavků odpovídá 
požadavkům pro úroveň technického 
zabezpečení 3 a 4, které jsou společné 
oběma normám.  
Na základě připomínky Ministerstva obrany 
byla k výčtu navíc přidána další specifikace 
(utěsnitelnost pro plynování), čímž došlo k 
výraznějšímu vymezení ohlašovaných 
pracovišť tak, aby nedocházelo k ohlašování 
čistých prostor dle ČSN EN ISO 14 644 1 až 
6. 
Důvodová zpráva bude upravena 
odpovídajícím způsobem, aby nedocházelo 
k nejasnostem. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodům 48 a 49 – obecně k úpravě přestupků: 
Upozorňujeme na návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich a zákona o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929). Ten 
provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které 
budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti 
za přestupky, a to včetně zákona č. 281/2002 Sb.  
Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk č. 929 má nabýt účinnosti 1. 
července 2017, je nutné s ním nynější návrh (který má nabýt 
účinnosti 1. ledna 2018) koordinovat tak, aby neprováděl mu 

Akceptováno 
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odporující úpravy, neboť jinak by v případě schválení obou předpisů 
vznikly aplikační problémy.  
 
Zásadní 
V § 21 odst. 1 písm. a) až c), g), v § 21a odst. 1 písm. a), b), f) až h), 
j), k), odst. 2 písm. a), b), d) až h), v § 21b odst. 1 písm. c), e) až h) a 
v § 21c odst. 1 písm. a) a b) navrhujeme každé slovo „a“ nahradit 
slovem „nebo“. V případě ponechání navrhované dikce by se jednalo 
o kumulativní výčet a k naplnění skutkové podstaty by došlo až při 
splnění všech stanovených podmínek v jednotlivých písmenech, což 
zřejmě není záměr předkladatele. 
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodům 48 a 49 – k § 21 až 21c: 
Protože skutkové podstaty přestupků by měly být vymezeny přesně a 
určitě, požadujeme v § 21 odst. 1 písm. b), s ohledem na navrhované 
znění § 4 odst. 2, slova „se zařízením“ nahradit slovy „s technickým a 
technologickým laboratorním a výrobním vybavením“.  
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

Ze stejných důvodů pak navrhujeme v § 21 odst. 1 písm. c) zohlednit 
znění § 4 odst. 3 a za slovo „toxinů“ doplnit slova „takových druhů a v 
takovém množství“. 
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

V § 21a odst. 1 písm. g) požadujeme slovo „podle“ nahradit slovy 
„v rozporu s“. V případě ponechání navrhovaného znění by došlo 
k sankcionování chování povoleného v § 13 písm. j).  
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

V § 21a odst. 1 písm. h) požadujeme slova „nedokumentuje Akceptováno 
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informování dopravce vysoce rizikového biologického agens a toxinu 
o těchto skutečnostech“ nahradit slovy „takové informování 
nezdokumentuje“. V případě ponechání tvaru slova „nedokumentuje“ 
by k naplnění skutkové podstaty došlo až opakovaným porušením 
povinnosti dokumentovat informování, což zřejmě není záměr 
předkladatele. 
 
Zásadní. 
 
Slova „vyváží nebo dováží“ v 21a odst. 2 písm. a) navrhujeme 
nahradit slovy „vyveze nebo doveze“. V případě ponechání 
původního tvaru slov by k naplnění skutkové podstaty došlo až 
opakovaným vývozem nebo dovozem, což zřejmě není záměr 
předkladatele. 
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

V § 21a odst. 2 písm. c) požadujeme slova „agens a toxinu, jakož i“ 
navrhujeme nahradit slovy „agens, toxinu nebo“. V případě ponechání 
původního znění by k naplnění skutkové podstaty došlo až 
nezajištěním ochrany všech složek, což zřejmě není záměr 
předkladatele.  
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

V zájmu určitosti textu skutkové podstaty a s ohledem na znění § 17 
odst. 11, jehož porušení má být sankcionováno, požadujeme v § 21b 
odst. 1 písm. d) za slovo „vývozu“ doplnit slova „rizikového 
biologického agens nebo toxinu“. 
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

Protože skutkové podstaty přestupků by měly být vymezeny přesně a 
určitě, není možné v § 21b odst. 1 písm. i) sankcionovat 
neinformování úřadu o „změně důležité z pohledu tohoto zákona“. Je 

Akceptováno 
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nutné taxativně stanovit změny, jejichž neoznámení bude 
sankcionováno. V tomto případě nelze akceptovat ani odkaz na § 17a 
písm. e), protože výčet v uvedeném ustanovení je pouze 
demonstrativní, což odporuje principu nullum crimen sine lege.  
 
Zásadní. 
 
V úvodní části ustanovení § 21c odst. 1 navrhujeme za slovo 
„rizikových“ doplnit zjevně chybějící slova „biologických agens“. 
V úvodní části tohoto ustanovení, jakož i v jeho písm. a) a b) se 
hovoří o vysoce rizikových biologických agens a toxinech, ustanovení 
§ 13a odst. 2 se však týká rizikových biologických agens a toxinů. 
Dikci uvedených ustanovení je třeba sjednotit. 
 
Zásadní. 
 

Akceptováno 

K § 22 odst. 2: 
Ustanovení požadujeme vypustit pro jeho nadbytečnost a zastaralost 
– subsidiární použití správního řádu totiž řeší jeho § 1 odst. 2. 
 
Zásadní 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 3: 
Doplnění tohoto ustanovení vyvolává otázku, jaký má být charakter 
evidence vedené podle § 3 odst. 2 písm. d). Pokud má být veřejná, 
bylo by vhodné to uvést výslovně a doplnit též způsob jejího 
zpřístupnění.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 9 – k § 6 odst. 3 písm. a): 
Navrhované znění tohoto ustanovení nepovažujeme s ohledem na 
použití formulace „pokud je jejich provedení bez zbytečného odkladu 
ohlášeno Úřadu“ za vhodné. Ohlášení totiž není v tomto případě 
podmínkou nakládání, ale jde o jeho následek (související povinnost). 
Striktní výklad navrženého znění využívajícího slova „pokud“ by mohl 
vést dokonce k tomu, že oznámení je třeba učinit předem. To ale 

Akceptováno částečně 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu 
připomínky. Bohužel původní formulace § 11 
odst. 4 se nám nejeví jako vhodná a tudíž 
bude tato část věty formulována následovně: 
„…dojde-li k jejich ohlášení bez zbytečného 
odkladu Úřadu.“ 
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neodpovídá záměru popsanému v důvodové zprávě, a proto 
doporučujeme využít formulaci z § 11 odst. 4.  
 
K čl. I bodu 11 – k 8 odst. 1 písm. a): 
Podobně jako v předchozí připomínce ani v tomto případě 
nepovažujeme slovo „pokud za vhodně použité. Stávající formulace 
se jeví přesnější, případně je alespoň možné slovo „pokud“ nahradit 
slovem „který“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 15 – k § 10 odst. 1 písm. a): 
Ustanovení neobsahuje řešení pro případ, kdy osoba nemá přiděleno 
rodné číslo. Požadavek na uvedení data narození vyplývá z § 37 
odst. 1 správního řádu pouze pro žadatele (sobu činící podání). 
 

Akceptováno 
Uvozovací část § 10 odst. 1 písm. a) bude 
znít: „rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo 
datum narození fyzické osoby, která je“ 

K čl. I bodu 22 – k § 12 odst. 6 písm. b): 
Z navrhované úpravy nevyplývá, který konkrétní konkurz má být 
prohlášen, aby došlo k zániku povolení. Proto navrhujeme upřesnit 
formulaci tím, že za slova „prohlášením konkurzu“ se doplní slova „na 
majetek držitele povolení“.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 22 – k § 12 odst. 7: 
Jestliže povolení zaniká dnem nabytí právních účinků rozhodnutí o 
zrušení povolení, přičemž toto rozhodnutí je předběžně vykonatelné 
(je vyloučen odkladný účinek odvolání), požadujeme navrhovaný 
odstavec 7 de facto, aby rozhodnutí plnil (se jím řídil) ještě před 
nabytím jeho právních účinků (a pokud by nebyla stanovena lhůta ke 
splnění povinnosti ve smyslu § 74 odst. 2 správního řádu vlastně před 
doručením rozhodnutí).   
 

Akceptováno částečně 
V souladu se zněním této připomínky 
navrhujeme modifikované znění § 12 odst. 7: 
„Držitel povolení je bez zbytečného odkladu 
po nabytí účinků zániku povolení povinen v 
souladu s tímto zákonem ukončit povolenou 
činnost“. 
 

K čl. I bodu 26 – k § 13 písm. j): 
Navrhovanou pravomoc Úřadu povolit výjimku nepovažujeme za 
vhodné uvádět pouze v rámci povinností držitele povolení - 

Neakceptováno 
Navrženou úpravu nelze považovat za 
vhodnou. Ustanovení § 3 je obecné výčtové 
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doporučujeme ji spíše výslovně uvést v kompetenčním ustanovení § 
3 či v § 6, který upravuje otázky povolení. 
 

ustanovení o pravomocích SÚJB a 
neobsahuje veškeré pravomoci svěřené 
SÚJB zákonem. 
Ustanovení § 6 řeší výlučně otázky 
povolovaných činností nebo činností, které 
mají výjimku z povolovacího režimu. 
Naopak dotčené ustanovení přiznává SÚJB 
pravomoc připustit výjimku ze stanoveného 
zákazu. Z hlediska logiky textu, systematiky 
zákona a rovněž v zájmu jeho jednoznačné 
srozumitelnosti je na místě, aby byla 
pravomoc ke stanovení výjimky upravena 
přímo u zákazu, jinak mohou vznikat 
problémy při aplikaci. 

K čl. I bodů 36, 38 a 39 – k § 16 odst. 5 a 7 a § 17: 
V rámci § 16 a 17 se shodně hovoří o deklaracích, přičemž má zjevně 
jít o odlišné dokumenty. Doporučujeme je proto terminologicky odlišit. 
 

Neakceptováno 
Podle § 16 odst. 5 musí deklarace obsahovat 
shodné údaje, jako podle § 17 odst. 2 pouze 
s tím rozdílem, že deklarace podle § 16 se 
vztahuje na vysoce riziková biologická agens 
a toxiny a deklarace podle § 17 se vztahuje 
na riziková biologická agens a toxiny. Osoby, 
které současně nakládají jak s vysoce 
rizikovými, tak rizikovými biologickými agens 
a toxiny deklarují údaje za obě skupiny agens 
a toxinů v jednom dokumentu, resp. 
prostřednictvím jednoho elektronického 
formuláře. Z uvedeného vyplývá, že se 
nejedná o odlišné dokumenty a 
terminologické odlišení není žádoucí.   
Obdobná je nejen forma obou nástrojů, ale i 
účel. Tím je informování úřadu o stavu agens 
za minulý rok. Jeví se tedy zbytečné uměle 
zavádět různé názvy pro fakticky tentýž 
institut, byť se týká jak vysoce rizikových 
agens a toxinů a rizikových agens a toxinů. 
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K § 18: 
V ustanovení jsou promiscue používány výrazy „dozor“ (v nadpise a 
v odst. 1 a 3) a „kontrola“ (odst. 2 a nový odst. 4). Doporučujeme 
proto terminologii sjednotit, a to nejvhodněji na pojmu kontrola – viz 
např. řešení v novém atomovém zákoně. 
 

Akceptováno 

Doporučujeme vyjasnit a sjednotit používanou terminologii, zejména 
pokud jde o používání spojek „a“ a „nebo“, především v definicích v § 
2. Kupříkladu v písm. h) lze nalézt spojení „nakládáním s vysoce 
rizikovým biologickým agens a toxinem …a zničení vysoce rizikového 
biologického agens nebo toxinu…“. 
 

Akceptováno 

Taktéž doporučujeme vyjasnit používání jednotného a množného 
čísla – např. v § 13 je ve stávajících ustanoveních používán plurál, 
zatímco v nově doplňovaných pododstavcích již singulár. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 49 – k § 21a odst. 1 písm. b): 
Doporučujeme z jazykových důvodů slovo „jeho“ nahradit slovem 
„jejich“. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 50 – k § 22 odst. 1: 
Dáváme na zvážení, zda je třeba i v novém znění zmocňovacího 
ustanovení hovořit o vyhláškách, tedy zda předkladatel plánuje vydat 
vyhlášek více. Stávající znění sice též zmocňuje k vydání „vyhlášek“, 
prováděcí předpis však je pouze jeden, a to vyhláška č. 474/2002 Sb. 
Ostatně z legislativně technického hlediska je též vhodnější použít 
singulár. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K bodu 5:  
U jednání uvedených v § 4 odst. 1 a 2 došlo k určitým změnám oproti 
stávající právní úpravě. Z důvodové zprávy není zřejmé, co 
předkladatele k daným změnám vedlo. Proč není např. u § 4 odst. 2 
zakázána i přeprava? Doporučujeme v důvodové zprávě podrobněji 
uvést důvody pro dané změny.   
 

Akceptováno 
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K bodu 5:  
V § 4 odst. 1 došlo v rámci navrhovaných změn k vypuštění „tranzitu“ 
v rámci vymezení termínu „přeprava“. Z důvodové zprávy není jasné, 
proč byla tato změna provedena. Zpravidla se v právním řádu 
rozlišuje vývoz, dovoz a vedle toho i průvoz či tranzit. Je tedy 
otázkou, zda navržená změna nezpůsobí výkladové nejasnosti v 
praxi. Doporučujeme tuto změnu v důvodové zprávě vysvětlit. 

Akceptováno 
 

K bodům 10 a 11:  
Podle § 7 se vyžaduje bezúhonnost i právnické osoby. Za 
bezúhonnou přitom není považována osoba, která byla odsouzena 
pro trestný čin, pokud souvisí s povolovanou činností, nebo k trestu 
odnětí svobody delšímu 3 let. Druhá uvedená podmínka se svojí 
podstatou vztahuje pouze a jen na fyzické osoby, což zakládá 
nerovnost mezi fyzickými a právnickými osobami v přístupu k 
nakládání s vysoce rizikovým biologickým agens a toxinem a ve svém 
důsledku umožňuje, aby povolení s vysoce rizikovým biologickým 
agens a toxinem bylo vydáno právnické osobě, která byla odsouzena 
např. pro obecné ohrožení. Je diskutabilní, zda navrhovaná změna 
příliš nerozvolňuje podmínky pro nakládání těmito látkami i pro 
fyzické osoby (chce se umožnit, aby byly v tomto odvětví činné osoby 
odsouzené pro vydírání, loupeže apod.?). Z důvodové zprávy 
nevyplývá, co vedlo předkladatele k této změně – žádáme o 
vysvětlení, resp. s ohledem na shora uvedené, doporučujeme 
ponechat původní znění § 8 odst. 1, tedy novelizační bod 11 vypustit. 
 
Zásadní  
 

Akceptováno 
Úprava bezúhonnosti zůstane zachována 
v původním znění. Dochází však dále 
v souladu s připomínkou k úpravě odstavce 
druhého v tom, že se do něj zařazuje i výpis z 
evidence Rejstříku trestů právnické osoby (z 
toho důvodu, že nově bude bezúhonnost 
vyžadována i od právnických osob). 

Nad rámec provedených změn:  
Dáváme ke zvážení stanovit ve stávajícím § 8 odst. 2 písm. b) nebo § 
10 odst. 2 písm. f), jak starý doklad o bezúhonnosti vydaný 
příslušným orgánem členského státu Evropské unie se ještě 
akceptuje. Dále by měl předkladatel v důvodové zprávě vysvětlit, zda 
se za relevantní pro posouzení bezúhonnosti považuje pouze 
odsouzení českými soudy (ev. odsouzení, na která se hledí jako na 
tuzemská odsouzení) či i soudy cizozemskými. Vzhledem k použití 

Akceptováno 
Zákon bude doplněn o příslušná ustanovení. 
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spojky „nebo“ v § 8 odst. 2 se zřejmě za relevantní považují pouze 
odsouzení tuzemská, což ale vyvolává otázku, proč je v tomto směru 
úprava výrazně benevolentnější než např. úprava obsažená v 
živnostenském zákoně. Pokud jsou relevantní i odsouzení 
cizozemská, pak není upraveno prokazování bezúhonnosti u osob, 
které nejsou občany České republiky (ledaže by šlo o „dalšími 
doklady podle požadavku Úřadu“ podle § 10 odst. 2 písm. e)).  
 
K důvodové zprávě:  
Důvodovou zprávu žádáme doplnit o řádné zhodnocení souladu 
návrhu zákona s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami na 
ochranu lidských práv a základních svobod, zejména s Evropskou 
úmluvou o lidských právech (dále jen „Úmluva“). Článek 2 Úmluvy 
stanoví právo na život, přičemž život musí být chráněn zákonem. Z 
tohoto ustanovení vyplývají nejenom povinnosti negativního rázu 
(nezbavit nikoho úmyslně života, nejsou-li splněny další striktní 
podmínky), ale také pozitivní povinnosti, podobné, jaké vyplývají 
např. z článku 8 Úmluvy na poli respektování soukromého života 
a v konečném důsledku v rovině práva na ochranu zdraví, byť to 
Úmluva (ovšem na rozdíl například od naší Listiny) výslovně 
nezmiňuje. Je přitom zřejmé, že právě takový konečný cíl návrh 
novely sleduje. Bylo by namístě to v důvodové zprávě jednoznačně 
vyjádřit a poukázat na to, proč je tato novela k naplnění uvedeného 
cíle potřebná. Totéž ostatně platí nejenom v oblasti mnohostranných 
mezinárodních závazků, ale také ústavního pořádku, jemuž se 
předkladatel podrobně nevěnuje.  

 
V souvislosti se změnami v oblasti správního trestání doporučujeme 
do důvodové zprávy doplnit vymezení souladu změny ustanovení 
zákona o přestupcích z hlediska předvídatelnosti postihu za určité 
jednání, které lze ve světle autonomního výkladu pojmů použitých v 
Úmluvě považovat za trestné – článek 7 Úmluvy. 
 

Neakceptováno 
Návrh novely zákona nijak nerozšiřuje nebo 
nemění původní účel zákona. Jako takový 
tedy nemá žádný vliv na ústavní pořádek 
České republiky, nijak jej nemění, ani se jej 
přímo nedotýká a lze tedy konstatovat, že je 
s ním v souladu. V uplatňovné připomínce 
uvedené ústavní principy a základní lidská 
práva tudíž skutečně dle našeho názoru 
nejsou novelou nijak dotčena. Přijetí 
předkládané argumentace velmi rozšiřuje 
účel této části důvodové zprávy a jako takový 
by ad absurdum vedl k tomu, že v podstatě 
každý předkládaný právní předpis vzdáleně 
souvisí s některým z ústavně zakotveným 
právem. To by dle našeho názoru vedlo k 
naprosto zbytečné hypertrofii této části 
důvodové zprávy bez jejího současného 
reálného využití. Rovněž v případě správního 
trestání z hlediska předvídatelnosti postihu za 
určité jednání k žádné změně nedojde, 
protože v době nabytí účinnosti navrhované 
novely již bude tento zákon novelizován v 
souvislosti s novým zákonem o přestupcích, 
který se užije v případě obecných ustanovení 
o správním trestání i v případě tohoto 
zákona. Rozšíření důvodové zprávy o toto 
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ustanovení by tedy bylo pouhým opakováním 
toho, co k tomuto tématu obsahuje důvodová 
zpráva k obecnému zákonu č. 250/2016 Sb. 
a k němu doprovodnému zákonu, který 
rovněž obsahuje novelu tohoto „biologického“ 
zákona. 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Nad rámec návrhu  
K § 10 odst. 2 písm. d)  

Podle platného znění § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 281/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, musí být žádost o povolení doložena 

prohlášením, že ohledně majetku právnické osoby nebylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek této osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení.  

V této souvislosti upozorňujeme, že s účinností od 1. ledna 2014 
se v § 144 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb., 
výslovně insolvenčnímu soudu zakazuje zamítnout insolvenční návrh 
proto, že majetek dlužníka nebude stačit k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu považujeme výše uvedenou 
úpravu v § 10 odst. 2 písm. d) po uplynutí více než 2,5 let od 
účinnosti § 144 insolvenčního zákona za jednoznačně obsoletní 
(nepotřebnou), neboť rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 
z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, již insolvenční soud nemůže vydat. Navrhujeme proto 
v § 10 odst. 2 písm. d) slova „nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut 
proto, že majetek této osoby nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení“ zrušit. 

Akceptováno  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K novelizačnímu bodu 3:  
Upozorňujeme, že v případě ustanovení § 3 odst. 2 nelze z hlediska 

Akceptováno 
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legislativní techniky užít návětí „V § 3 odst. 2 písmeno e) a f) zní:“, 
neboť takovýto postup lze aplikovat pouze v případě, kdy 
novelizovaný právní předpis ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) již 
obsahuje. Zákon č. 281/2002 Sb., však aktuálně v ustanovení § 3 
odst. 2 má pouze písm. a) až e), z čehož vyplývá, že ustanovení 
písm. f) je k němu nově doplňováno. Z tohoto důvodu doporučujeme 
novelizační bod upravit dle č. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 
K novelizačnímu bodu 26:  
Doporučujeme uvést ustanovení § 13 písm. n) ve znění: „bez 
zbytečného odkladu oznámit Úřadu únik vysoce rizikového 
biologického agens a toxinu do životního prostředí.“ 

 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 31:  
Doporučujeme zrušit v ustanovení § 14 odst. 6 písm. b) slovo „, 
příjmení“, neboť se zde uplatní § 77 odst. 1 NOZ, kde je mj. 
stanoveno, že „Jménem člověka je jeho osobní jméno a příjmení, 
popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona 
náležejí.“. Podobně doporučujeme upravit i ustanovení § 14 odst. 6 
písm. c), § 17 odst. 9 písm. b), § 17 odst. 9 písm. c) a § 18 odst. 4 
písm. a). 

 

Neakceptováno 
Úprava dle NOZ nebyla použita záměrně, 
protože se jedná o veřejnoprávní předpis a 
ne soukromoprávní. Veřejnoprávní předpisy 
používají tradičně vymezení identifikačních 
údajů jako „jméno a příjmení“ (nebo „jméno, 
popřípadě jména, a příjmení“), viz např. 
zákon o matrikách, správní řád apod. 
Ostatně i jiné aktuálně přijaté předpisy 
z oblasti správního práva uplatňují tento 
postup, což je považováno za legislativně 
technicky zcela konformní, např. zákon č. 
263/2006 Sb., atomový zákon. 

K novelizačnímu bodu 45:  
Doporučujeme v ustanovení § 20 zrušit současně se slovy „předseda 
Úřadu“ i slovo „a“. 

 

Akceptováno 

K podpisové doložce:  
Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
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K § 4 odst. 3: 
Doporučujeme doplnit na konec ustanovení § 4 odst. 3 tečku. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo obrany K materiálu jako celku 
Doplnit do materiálu předkládací zprávu.  
 
Odůvodnění: 
Materiál neobsahuje předkládací zprávu. 
 
 

Akceptováno 

K bodu 1 
Požadujeme, aby nakládáním se zakázanou informací nebylo její 
shromažďování pro výzkumné a ochranné účely. V tomto duchu tedy 
požadujeme buď upravit definici pojmu v § 2 písm. l) nebo výjimku 
upravit v § 4 odst. 1. 
 
Odůvodnění: Během přípravy řešení výzkumných projektů může 
docházet ke shromažďování rámcových informací (naplňujících znaky 
„zakázané informace“), které jsou nezbytné pro vytváření časových, 
finančních a materiálových záměrů řešení daného problému. 
Navrhované znění by přípravné práce omezovalo, případně úplně 
znemožňovalo. 
 
Zásadní 

Akceptováno částečně 
Definice pojmu nakládání se zakázanou 
informací uvedená v § 2 písm. l) navazuje 
na definici zakázané informace uvedenou v § 
2 písm. k). Zakázaná informace se vztahuje 
k vývoji nebo výrobě bakteriologické 
(biologické) nebo toxinové zbraně, vysoce 
rizikového biologického agens nebo toxinu. 
V souladu s Článkem I Úmluvy o zákazu 
biologických zbraní by nakládáním se 
zakázanou informací mělo být 
shromažďování pro jiné než preventivní, 
ochranné a další mírové účely. 
Konečné znění § 2 písm. l) bude: 
„nakládáním se zakázanou informací 
shromažďování pro jiné než preventivní, 
ochranné a další mírové účely, úplatné 
nebo bezúplatné poskytování nebo 
zveřejňování zakázaných informací.“ Takže 
nelze mít za to, že by se zákaz vztahoval na 
oblast přípravy výzkumných projektů, protože 
ty budou mít vždy preventivní nebo ochranné 
účely. 
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K bodu 8 
V § 5 odst. 6 v písmenu c) slovo „a“ nahradit čárkou a za písmeno c) 
vložit nové písmeno d), které zní: 
„d) je utěsnitelné pro plynování a“. 
Dosavadní písmeno d) označit jako písmeno e). 
 
Odůvodnění: Ke specifikaci prostor, kde může docházet k nakládání s 
VRAT, které jsou původci vysoce nebezpečných nákaz, 
doporučujeme doplnit požadavek utěsnitelnosti pro možnost fumigace 
(plynování) tak, aby tato pracoviště byla výrazněji odlišena od čistých 
prostor dle ČSN EN ISO 14 644 1 až 6. 
 

Akceptováno 

K bodu 32 
V § 14a odst. 5 za slova „pracoviště podle § 5 odst. 6,“ vložit slova 
„kde se nakládá s vysoce rizikovým biologickým agens a toxinem,“. 
 
Odůvodnění:  
Jsme toho názoru, že by se povinnost vytvořit seznam osob, které 
mají na pracoviště přístup, měla vztahovat pouze na ta pracoviště, 
kde se s VRAT skutečně nakládá. Připomínka se týká lůžkové části 
Specializované infekční nemocnice Těchonín, kde se nenakládá 
s VRAT, a vytváření seznamu osob zde pracujících z pohledu právní 
úpravy oblasti zákazu biologických zbraní tak považujeme za 
neopodstatněné.  
 
Zásadní 

Akceptováno 

V § 14a odst. 6 doporučujeme stanovit, kdo má každoroční školení v 
oblasti zabezpečení vysoce rizikového biologického agens a toxinu 
proti zneužití, ztrátě a krádeži provádět. 
 
Odůvodnění: Není zřejmé, zda postačí školení držitele povolení.  
 

Neakceptováno 
Povinnost držitele povolení zajistit školení 
v oblasti zabezpečení vysoce rizikového 
biologického agens a toxinu proti zneužití, 
ztrátě a krádeži je v § 14a odst. 6 stanovena 
obdobně, jako např. povinnost 
zaměstnavatele zajistit zaměstnancům 
školení o právních a ostatních předpisech 
v oblasti BOZP vyplývající z § 103 odst. 2 
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zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Z uvedeného vyplývá, že pokud držitel 
povolení disponuje osobou, která je schopna 
všechny osoby, které mají přístup k vysoce 
rizikovému biologickému agens a toxinu 
v dané oblasti proškolit, postačí toto školení. 

K bodu 39 
1. V § 17 vložit nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Nakládat s rizikovými biologickými agens a toxiny na 
území České republiky lze jen 
a) k průmyslovým, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, 
farmaceutickým a dalším mírovým účelům, 
b) k ochranným účelům, které se přímo týkají obrany proti 
bakteriologickým (biologickým) nebo toxinovým zbraním, 
c) k prevenci, identifikaci, diagnostice a léčbě nemocí, které jsou 
způsobeny biologickými agens nebo toxiny.“ 
  
2. V § 17 za stávající odstavec 5 vložit nový odstavec 6, který zní: 

„(5) Ohlašovací povinnost podle odst. 3 se nevztahuje na 
nakládání s 
a) rizikovým biologickým agens a toxinem při záchranných pracích a 
likvidačních pracích13), pokud je jejich provedení bez zbytečného 
odkladu ohlášeno Úřadu, 
b) diagnostickým vzorkem obsahujícím rizikové biologické agens 
nebo kulturou rizikového biologického agens získanou z tohoto 
vzorku po dobu kratší než 30 dnů v diagnostické laboratoři, 
c) rizikovým biologickým agens obsaženým ve vakcíně, pokud tato 
vakcína není používána k výzkumnému účelu, 
d) rizikovým biologickým toxinem obsaženým v certifikovaném 
referenčním materiálu podle zákona o metrologii.“ 
 
Odůvodnění: Jsme toho názoru, že aby zákon č. 281/2002 Sb. zajistil 
dodržování závazků vyplývajících z Úmluvy o zákazu biologických 
zbraní, je třeba uvedená ustanovení do něj doplnit. 
 

Akceptováno 
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Zásadní 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K čl. I 
Úvodní větu v čl. I doporučujeme upravit podle čl. 55 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

K bodu 18 
Doporučujeme slova „za odstavec 2 vkládá nový“ nahradit slovy 
„doplňuje“.  

Akceptováno 

K bodu 21 
Doporučujeme bod upravit podle čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády, tedy text bodu rozdělit na dvě věty. 
 

Akceptováno 

K bodu 25 
Doporučujeme text „písm. d)“ nahradit slovy „písmeno d)“. 
 

Akceptováno 

K bodu 26 
Doporučujeme bod upravit podle čl. 58 odst. 4 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády (jde o doplnění dalších písmen). 
 

Akceptováno 

K bodu 39 
Doporučujeme text paragrafu upravit podle čl. 39 odst. 2 věty druhé a 
třetí Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

K čl. II 
Upozorňujeme, že v § 6 odst. 3 ani v § 6 odst. 3 písm. d) není 
stanoven účel. 
 

Neakceptováno 
V § 6 odst. 3 jsou z povinnosti nakládat na 
základě povolení vyloučeny činnosti, z jejichž 
specifikace uvedené pod jednotlivými 
písmeny tohoto ustanovení lze účel 
nakládání jasně dovodit. V případě § 6 odst. 
3 písm. d) vyplývá účel nakládání s 
diagnostickými sadami také z definice 
diagnostické sady uvedené v § 2 písm. f). 

K důvodové zprávě 
V písmeni e) obecné části důvodové zprávy doporučujeme upravit 
název nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 tak, aby 

Akceptováno 
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odpovídal názvu, který je uveden v Eurlexu.  
 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

V souladu s čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády žádáme o 
doplnění předkládací zprávy do materiálu. Do eKlepu byly, 
pravděpodobně omylem, podruhé nahrány teze připravované 
vyhlášky namísto předkládací zprávy. 

Akceptováno 

Ministerstvo dopravy V bodě 27 navrhujeme text poznámky pod čarou uvést v následujícím 
znění: 
„Např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR) č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
Odůvodnění: Dohoda ADR respektive její přílohy jsou pravidelně 
měněny po 2 letech, platné znění příloh je vyhlašováno formou 
sdělení Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Poslední změna a platné znění příloh A a B bylo publikováno 
jako sdělení č. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků 
Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 
nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení 
o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Toto 
znění je účinné od 1. 1. 2015. Další změna a vyhlášení platného 
znění se předpokládá s účinností od 1. 1. 2017, toto znění příloh 
bude tedy platné a účinné v den předpokládané účinnosti novely 
předkládaného zákona (1. 1. 2018). S ohledem na pravidelné změny 
příloh a jejich velké množství a omezenou platnost doporučujeme 
vyjádřit uvedenou skutečnost doplněním slov „ve znění pozdějších 
předpisů“ do poznámky pod čarou.   

Akceptováno 

Ministerstvo financí Vzhledem k tomu, že jde zákon, který byl již několikrát novelizován, 
doporučujeme zvážit, zda by nebyla na místě komplexní nová úprava, 
a to zejména s ohledem na skutečnost, že stávající zákon má jen o 
málo víc než dvacet paragrafů, ve kterých je nyní prováděno padesát 
změn. 

Upozorňujeme, že v předloženém materiálu není Závěrečná zpráva z 

Neakceptováno 
RIA se v případě tohoto návrhu zákona 
nezpracovává dle plánu legislativních prací 
vlády na rok 2016. 
Zcela nová právní úprava není na místě, 
neboť rámcový obsah zákona, základní 
instituty právní úpravy a její filozofie, ale i 
většina obsahu a systematika právní úpravy 
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hodnocení dopadů regulace (RIA). zůstávají zachovány. 

V úvodní větě Čl. I je nezbytné doplnit zákon č. 243/2016 Sb. Akceptováno 

U bodu 1 doporučujeme v uvozující větě za slova „pod čarou“ vložit 
text „č. 10 až 12“. 

Akceptováno 

Znění bodu 3 doporučujeme rozdělit do dvou samostatných bodů: 

XX. V § 3 odst. 2 písmeno e) zní: 

„e) … .“. 

Znění druhého bodu navrhujeme: 

XY. V § 3 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) … .“. 

Akceptováno 

V bodě 8 doporučujeme v uvozující větě nahradit slova „za odstavec 
4 vkládají nové“ nahradit slovy „za odstavec 4 doplňují nové“. 

Akceptováno 

V bodě 18 doporučujeme v uvozující větě nahradit slovo „za odstavec 
2 vkládá“ slovy „za odstavec 2 doplňuje“. 

Akceptováno 

V bodě 23 doporučujeme slovo „písm.“ nahradit slovem „písmenu“. 
Obdobná připomínka se týká také bodů 24 a 25. 

Akceptováno 

U bodu 27 upozorňujeme, že Evropská dohoda o mezinárodní 
přepravě nebezpečných věcí je uvedena jako poznámka pod čarou č. 
5a již ve stávajícím textu zákona. Je proto možné využít tuto 
poznámku a nedoplňovat do zákona poznámku novou. 

Akceptováno 

U bodu 28 doporučujeme text „za slova „v § 6“ se vkládají slova“ 
nahradit slovy „na konci textu odstavce se doplňuje text „odst. 

Akceptováno 
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1“.“. Doporučujeme provést současně i změnu uvedenou pod bodem 
29, neboť jde o totožnou úpravu, kterou lze provést v jednom bodě. 

U bodu 31 doporučujeme v uvozující větě slova „za odstavec 5 
vkládají nové“ nahradit slovy „za odstavec 5 doplňují nové“. 

Akceptováno 

U bodu 40 doporučujeme v uvozující větě za slovo „který“ vložit slova 
„včetně nadpisu“. 

Dále v § 17a písmenu c) doporučujeme slovo „Úřadu“ přesunout 
z konce věty za slova „oznámit bez zbytečného odkladu“. 

Akceptováno 

U bodu 45 doporučujeme slova „předseda Úřadu“ nahradit slovy 
„předseda Úřadu a“. 

Akceptováno 

Znění bodu 47 doporučujeme upravit takto: 

„Nad označením § 21 se vkládá nový nadpis „Přestupky“.“. 

Akceptováno 

V bodě 49 doporučujeme u § 21a odstavce 4 za slova „Za přestupek“ 
vložit slova „podle odstavců 1 až 3“.  
U § 21b odstavce 2 doporučujeme vložit za slova „Za přestupek“ 
slova „podle odstavce 1“. 
Dále v souvislosti s bodem 49 upozorňujeme, že v návrhu zákona, 
kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich se v jednotlivých zákonech u případů, 
kdy pokuty vybírají organizační složky státu, již neuvádí rozpočtové 
určení těchto pokut. To vyplývá již ze zákona o rozpočtových 
pravidlech. V zájmu jednoty právní úpravy přestupků napříč právním 
řádem tedy doporučujeme z § 21d odstavce 3 vypustit větu druhou. 

Akceptováno 

V Čl. II Přechodná ustanovení bodě 1 doporučujeme slova „tomuto 
zákonu“ nahradit slovy „zákonu č. 281/2002 Sb. ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“.  

Akceptováno 

V Čl. II Přechodná ustanovení bodě 2 doporučujeme upravit text Neakceptováno 
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takto: 

„2. Ohlašovací povinnost podle § 17 odst. 3 zákona č. 281/2002 
Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se považuje za splněnou v případě osoby, která ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona nakládala s vysoce rizikovým 
biologickým agens nebo toxinem na základě povolení.“. 

Odstraněním části „výhradně k účelu 
stanovenému v § 6 odst. 3 písm. d)“ by došlo 
k naprosté změně smyslu tohoto ustanovení, 
kterým je, aby osoba, která je ke dni nabytí 
účinnosti zákona držitelem povolení pouze a 
výhradně pro nakládání s diagnostickými 
sadami jako koncový uživatel (tedy 
k diagnostickým, resp. analytickým účelům), 
nemusela toto nakládání ohlašovat. 
Navrhované znění však považuje ohlašovací 
povinnost za splněnou v případě všech osob, 
které jsou ke dni nabytí účinnosti zákona 
držiteli jakéhokoli povolení k nakládání, tedy i 
v případě osob, které s diagnostickými 
sadami obsahujícími vysoce rizikové 
biologické toxiny nenakládají, tj. u osob, u 
nichž zákon i po novelizaci požaduje povolení 
k nakládání s vysoce rizikovým biologickým 
agens nebo toxinem. Tyto osoby přitom 
vůbec povinnost podle § 17 odst. 3 plnit 
nemusí, proto je tato situace zcela nežádoucí 
a jde naprosto proti smyslu zákona. 

 
 
V Praze dne 1. června 2017  Vypracoval: JUDr. Eduard Klobouček        Podpis: 
…………………………… 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGUB87WG)


	V obecné části písm. h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se část první věty „Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů,“ zrušuje a nahrazuje textem novým, odpovídajícím skutečnému obsahu návrhu zákona. 
	Dopady do soukromí a ochrany osobních údajů jsou jedním z obligatorních aspektů hodnocení předloh právních předpisů a je třeba, aby odpovídaly skutečnému obsahu legislativního návrhu. Stávající znění postihuje důsledky zahrnutého nakládání s osobními údaji a jejich zpracování neúplně. Opomíjí, že se zavádí neveřejný charakter evidencí vedených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, které jsou evidencemi obsahujícími osobní údaje a v jednom případě zpracováním osobních údajů z podstaty (evidence odborných zástupců držitelů povolení vydaných podle tohoto zákona), což představuje úpravu parametru významného pro ochranu osobních údajů.




