
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních 

systémů veřejné správy  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze 

dne 12. prosince 2016, č. j. 2016/D16116747/70/ÚPV, s termínem dodání připomínek do 28. 12. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 
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Resort Připomínky   Vypořádání 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

K obecné části důvodové zprávy  

V bodech 4, 5 a 6 se pouze konstatuje soulad navrhované úpravy 

s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, a rovněž slučitelnost této úpravy s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů EU a obecnými 

právními zásadami práva EU. 

Toto konstatování doporučujeme doplnit zhodnocením souladu 

navrhované právní úpravy ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. d), e) a f) 

Legislativních pravidel vlády.  

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, doplněno. 

Ke zvláštní části důvodové zprávy  

V odůvodnění k části sedmé doporučujeme doplnit jednoznačné 

vysvětlení, proč má účinnost předloženého návrhu zákona nastat do 

nabytí účinnosti zákona o elektronické identifikaci a o změně 

některých zákonů, která se předpokládá dnem 1. 1. 2018.  
 

Doporučující připomínka 

Akceptováno, upraveno. Z předkládací zprávy vypuštěna 

souvislost s návrhem zákona o elektronické identifikaci a 

o změně některých zákonů. Účinnost navrhovaného 

zákona zůstává 15 dnů po vyhlášení. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

1. K návrhu zákona: 

 

1.1. K části první čl. I úvodní větě: Jednotlivé novely zákona č. 

527/1990 Sb. je třeba řadit podle časové posloupnosti, proto 

doporučujeme zákon č. 501/2004 Sb. předřadit před „zákon č. 

59/2005 Sb. 

1.2. K části čtvrté čl. IV úvodní větě: Platí stejná připomínka, jako 

ad 1.1., tzn. zákon č. 59/2005 Sb. je třeba zařadit až za zákon     

č. 501/2004 Sb. 

 

Doporučující připomínka 

Akceptováno, upraveno. 
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2. K důvodové zprávě: 

V této části předloženého materiálu jsou citovány právní předpisy, 

ale v jejich názvu není zohledněno, že byly vícekrát novelizovány. 

Doporučujeme proto tuto skutečnost promítnout i do jejich názvu 

doplněním slov „ ,ve znění pozdějších předpisů“ nebo slov „ve 

znění zákona č…..Sb.“, v případě, že by předmětný zákon byl 

novelizován pouze jednou (jde např. o zákon č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

14/1993 Sb., ve znění zákona č. 250/2014 Sb., zákon č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

apod.). 

 

Doporučující připomínka 
 

Akceptováno, doplněno.  

 

3. K platnému znění právních předpisů s vyznačením 

navrhované změny:  

Doporučujeme tuto část materiálu nazvat „Platné znění dotčených 

zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění“ a následně 

změnu každého zákona uvést jeho názvem např. takto: „Platné 

znění příslušné části zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn“. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

A. Připomínky společné pro části první až šestou 

 

1. K odstavci 1 písm. d) a odstavci 3 písm. d) 

V rámci zjednodušení a zároveň sladění se zněním souvisejících 

právních předpisů doporučujeme nahradit slova „stát, kde se 

Akceptováno částečně – upraveno  

V odst. 1 písm. d) ponecháno znění „stát, kde se cizinec 

narodil z důvodu souladu s ustanovením § 18 odst. 1 

písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů. Odst. 2 písm. c) rozdělen 

na písm. c) a d), které byly upraveny v souladu s § 3 
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(cizinec) narodil“ slovy „stát narození“. Současně doporučujeme 

v odstavci 3 písm. d) vložit za slova „v případě, že se“ slovo 

„cizinec“. 

 

Doporučující připomínka 

 

odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 

V odst. 3 písm. d) doplněno za slova „v případě, že se“ 

slovo „cizinec“. 

 

2. K odstavci 1 písm. e), odstavci 2 písm. e) a odstavci 3 písm. 

g) 

Upozorňujeme na nedůvodné odlišnosti v navrhované textaci 

předmětných ustanovení, pročež za účelem sjednocení jejich znění 

doporučujeme: 

 v odstavci 1 písm. e) nahradit slova „nebo den“ slovy „popřípadě 

jako den“; 

 v odstavci 2 písm. e) vložit za slovo „občan“ slova „prohlášený za 

mrtvého“; 

 v odstavci 2 písm. e) a odstavci 3 písm. g) nahradit slova 

„rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“ slovy „tohoto 

rozhodnutí“. 

 

Doporučující připomínky 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

3. K odstavci 2 písm. b) a odstavci 3 písm. b) 

I v tomto případě upozorňujeme na nedůvodné odlišnosti 

v navrhované textaci předmětných ustanovení, pročež 

doporučujeme sjednotit jejich část za čárkou následujícím 

způsobem:  

„popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle jiného právního předpisu“. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

4. K odstavci 2 písm. c) 

S odkazem na následující písmeno d) se domníváme, že došlo 

k opomenutí údaje okres narození, pročež doporučujeme nahradit 

Akceptováno, doplněno. 
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slova „datum a místo narození“ slovy „datum, místo a okres 

narození“. 

 

Doporučující připomínka 

 

B. Připomínky k jednotlivým částem 

 

1. K části první čl. I 

Doporučujeme předkladateli využít skutečnosti, že byl § 64 zákona 

o vynálezech a zlepšovacích návrzích v minulosti zrušen, a využít 

pro vtělení nové právní úpravy právě tento uprázdněný paragraf, 

což považujeme za legislativně technicky vhodnější postup nežli 

do novelizovaného zákona zbytečně vkládat paragraf nový. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

2. K části druhé čl. II 

V rámci jednotného záměru umístit novou právní úpravu vždy za 

paragraf, v němž se normuje aplikace správního řádu, 

doporučujeme vložit nový paragraf za § 18 zákona o ochraně 

topografií polovodičových výrobků. 

 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno, nejde o společné ani závěrečné 

ustanovení. Koncepce zákonů na ochranu průmyslového 

vlastnictví není jednotná.  

 

3. K části třetí čl. III 

V rámci jednotného záměru umístit novou právní úpravu vždy za 

paragraf, v němž se normuje aplikace správního řádu, 

doporučujeme vložit nový paragraf za § 21 zákona o užitných 

vzorech. 

 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno, nejde o závěrečné ustanovení. 

Koncepce zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví 

není jednotná.  

 

4. K části čtvrté čl. IV 

Doporučujeme předkladateli využít skutečnosti, že byl § 41 zákona 

Akceptováno, upraveno. 
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o ochraně průmyslových vzorů v minulosti zrušen, a využít pro 

vtělení nové právní úpravy právě tento uprázdněný paragraf, což 

považujeme za legislativně technicky vhodnější postup nežli do 

novelizovaného zákona zbytečně vkládat paragraf nový. 

 

Doporučující připomínka 

 

5. K části páté (nadpis) 

Vzhledem k tomu, že se v nadpisech částí užívá pouze zkrácené 

slovní citace právního předpisu, doporučujeme pro nadbytečnost 

vypustit slova „a o změně zákona o ochraně spotřebitele“. 

 

Doporučující připomínka. 

 

Akceptováno, vypuštěno.  

 

Úřad vlády 

ČR - odbor 

kompatibility 

 

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.   

V bodě 5. Zhodnocení slučitelnosti je uvedeno, že návrh je 

v souladu s právem EU. Není však uvedeno, které předpisy EU se 

předloženého návrhu týkají, resp. zda předkladatel měl ambici 

přímo některé požadavky práva EU tímto návrhem provádět. 

Žádáme doplnit, resp. vyjasnit.  

 

S výhradou dodatečného uvedení předkladatelem, které předpisy 

EU se návrhu přímo týkají, návrh zákona nezapracovává do 

právního řádu České republiky předpisy EU a není s právem EU 

v rozporu. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, doplněno. 
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Úřad vlády 

ČR - 

místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

 

1. Doporučujeme bod II.1 návrhu usnesení vypustit a bod III.1 

formulovat následovně: „pověřuje předsedu vlády, aby předložil 

vládní návrh zákona podle bodů I. a II. tohoto usnesení předsedovi 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu 

projednání a navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky, aby s tímto vládním návrhem vyslovila souhlas již v 

prvém čtení“. 

Odůvodnění: 

Vláda jakožto kolektivní orgán může předsedu vlády pověřit nebo 

zmocnit. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

2. Doporučujeme bod III.3 návrhu usnesení formulovat 

následovně: „pověřuje předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví, 

aby vládní návrh zákona odůvodnil v orgánech Parlamentu České 

republiky“. 

Odůvodnění: 

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, který není členem 

vlády, by dle zaběhnuté praxe měl zajistit odborné odůvodnění 

vládního návrhu v orgánech, tj. výborech Parlamentu České 

republiky. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno. 

 

3. Doporučujeme v předkládací zprávě uvést stručné zdůvodnění, 

proč má být návrh zákon schválen již v prvém čtení. 

Doporučující připomínky 

 

Akceptováno, doplněno. 

  

Vypracovaly: Mgr. Andrea Šprunglová , JUDr. Olga Švédová                                                                         Podpis: 
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