
   

IV. 
 

 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 7.7.2016                  
s termínem dodání stanovisek do 28.7.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Připomínková místa, která uplatnila doporučující připomínky 
 
 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K předkládací zprávě: Ve druhém odstavci je chybně uveden odkaz 
na ustanovení §19 návrhu zákona o biocidech, správně má být §16. 
Jedná se zřejmě o překlep. 

Akceptováno částečně, upřesněno 
v předkládací zprávě. 
 
Odůvodnění: Zmocnění k vydání 
vyhlášky je skutečně dáno 
ustanovením § 19. Ministerstvo je 
zmocněno k provedení § 16. 
Předkládací zpráva byla upřesněna, 
aby text nebyl matoucí. 

 V příloze vyhlášky č. 1, str. 2, doporučuje MPO opravit překlep 
,,Činnosti spojené se povolováním‘‘ na ,,Činnosti spojené                    
s povolováním“. 

Akceptováno, upraveno 

 V příloze vyhlášky č. 1 doporučuje MPO nejprve napsat číslovku a 
teprve po ní Kč, jak je použito v příloze vyhlášky č. 2. 

Akceptováno, upraveno na všech 
místech v příloze č. 1 návrhu 
vyhlášky. 

Ministerstvo obrany V ustanovení § 2 návrhu vyhlášky doporučuje MO slova „strávených 
na jednotlivých činnostech“ nahradit slovy „provedených odborných 
úkonů“. 

Akceptováno, upraveno dle 
uplatněné připomínky. 
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Odůvodnění: 
Navrhovaná slova nejsou v souladu se správnou legislativní praxí.  
 

 V příloze č. 1 k vyhlášce doporučuje MO v nadpisu „Činnosti 
spojené se povolováním biocidních přípravků“ nahradit předložku 
„se“ předložkou „s“. 
Odůvodnění: 
Mluvnicky správně se pojí se 7. pádem podstatného jména 
„povolování“ předložka „s“. 
 

Akceptováno, upraveno dle 
uplatněné připomínky. 

ÚV - KOM Předkladatel pouze částečně splnil 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. 
Právní úprava obsažená v návrhu představuje spolu s § 16 návrhu 
zákona o biocidech (sněmovní tisk č. 589) adaptaci vůči ustanovením 
čl. 80 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)           
č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků 
na trh a jejich používání. Ustanovení čl. 80 odst. 2 uvedeného nařízení 
mj. stanoví, že „Členské státy přímo účtují žadatelům poplatky za 
služby, které poskytují v souvislosti s postupy podle tohoto nařízení, 
včetně služeb vykonávaných příslušnými orgány členských států ve 
funkci hodnotícího příslušného orgánu“. Dále také ukládá, že 
„Členské státy stanoví a zveřejní výši poplatků splatných jejich 
příslušným orgánům“. Ustanovení čl. 80 odst. 3 uvedeného nařízení 
pak upravuje zásady, které se mají dodržovat mj. „i v rámci vlastních 
pravidel členských států týkajících se poplatků“. 
ÚV-KOM má za to, že čl. II odst. 2 přílohy č. 5 k LPV pro případ, 

Akceptováno, doplněna důvodová 
a předkládací zpráva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADYH3N6F)



   

jako je tento návrh (tabulkové formátování už v samotném návrhu), 
připouští nevypracování rozdílové tabulky (viz slova „je tam, kde je 
to možné, i rozdílová tabulka“). Ovšem v odůvodnění návrhu by mělo 
být uvedeno, že navrhovaná úprava je adaptační vůči čl. 80 odst. 2 a 3 
výše uvedeného nařízení. 
Nadto, požaduje ÚV-KOM upřesnit, o kterém doporučení Evropské 
komise předkladatel mluví ve vztahu k příloze č. 1 ve zvláštní části 
odůvodnění. 

 
 
 
 
 
Akceptováno, důvodová zpráva byla 
doplněna o poznámku pod čarou 
s odkazem na zmíněný metodický 
pokyn Evropské komise. 

Ministerstvo financí K nadpisu návrhu vyhlášky: S ohledem na zmocnění uvedené          
v § 16 odst. 3 zákona o biocidech, podle kterého má prováděcí předpis 
stanovit „způsob stanovení výše úhrady nákladů“, „maximální výši 
úhrad nákladů“ a „výši záloh na úhradu nákladů“, doporučuje MF 
upravit název vyhlášky na „o úhradě nákladů na provedení odborných 
úkonů podle zákona o biocidech“. MF se domnívá, že takto upravený 
název bude lépe vystihovat obsah vyhlášky. 

Akceptováno, název vyhlášky 
upraven. 

 K § 3: Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit (při zachování 
odpovídající legisvakance) konkrétním datem. Současně MF 
upozorňuje, že datum účinnosti musí být stanoveno tak, aby nebylo 
dřívější, než bude datum účinnosti zákona, k jehož provedení se 
vyhláška vydává. 

Akceptováno, ustanovení o nabytí 
účinnosti návrhu vyhlášky bude 
stanoveno tak, aby vyhláška nabyla 
účinnosti současně s návrhem 
zákona o biocidech. Konkrétní 
datum bude doplněno v návaznosti 
na průběh dalšího projednávání 
návrhu zákona. 

Ministerstvo vnitra Vzhledem k tomu, že § 16 odst. 3 zákona o biocidech používá 
dovětek „v rámci jednotlivých činností“ opakovaně u každé položky 
výčtu záležitostí, které mají být upraveny prováděcím právním 
předpisem, doporučuje MV tuto terminologii zachovat i v navrhované 
vyhlášce, a předmětnou formulaci tedy na příslušných místech 
doplnit. 

Neakceptováno, text by byl značně 
nepřehledný. 

 Druhá věta § 16 odst. 3 zákona o biocidech konstatuje, že „Výše 
úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností se stanoví tak, aby pokryla náklady na provedení těchto 

Akceptováno, důvodová zpráva byla 
upravena. 
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odborných úkonů v nezbytné výši.“. MV se domnívá, že by tento 
pokyn měl nalézt odraz i v nyní navrhované vyhlášce, přinejmenším 
by v rámci jejího odůvodnění mělo být výslovně deklarováno              
a zdůvodněno, že částky stanovené v přílohách tento požadavek 
splňují. 

 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa : ÚV (RVV), ÚV (VÚV), MSP, MŠMT, MZE, MZV, MD, MMR, HK ČR, ČMKOS, MK, 
MPSV, TAČR, MŽP, kraj středočeský, pardubický, liberecký, Praha, kraj oloumoucký, ústecký,  zlínský,  jihočeský, královéhradecký, vysočina, 
moravskoslezský, plzeňský a jihomoravský. 

 

V Praze dne 10.8.2016 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 
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