
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
22. února 2016, s termínem dodání stanovisek do 14. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Pavla Korábová 
Tel.: 224 853 455  
E-mail: korabova@mpo.cz 
 

Doporučující:  
1. K návrhu vyhlášky obecně 

Doporučujeme důsledně prověřit demonstrativní 
a taxativní výčty v rámci jednotlivých ustanovení 
předkládaného návrhu vyhlášky. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Výčty prověřeny. Vzhledem k tomu, že připomínka nevytýká 
žádný konkrétní požadavek, nelze reagovat podrobněji.  

2. K návrhu vyhlášky – novelizační body 18 
a 19 

Doporučujeme uvedené novelizační body sloučit do 
jednoho, a to ve znění: „V § 8 odst. 8 písm. h) a j) se 
slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.“  
 

VYSVĚTLENO. 
Uvedené novelizační body nelze sloučit, neboť zrušovaný 
text v předmětných ustanoveních není totožný. V § 8 odst. 8 
písm. h) vyhlášky se zrušují slova „, popřípadě jmen 
a příjmení“, tj. podstatné jméno „jméno“ je ve tvaru 2. pádu 
množného čísla, zatímco v případě § 8 odst. 8 písm. j) 
vyhlášky se zrušují slova „, popřípadě jména a příjmení“, tj. 
podstatné jméno „jméno“ je ve tvaru 2. pádu jednotného 
čísla“. 
 

3. K odůvodnění – obecná část 
Doporučujeme doplnit obecnou část odůvodnění 
o všechny náležitosti, které jsou požadovány 
Legislativními pravidly vlády, konkrétně v čl. 14 odst. 1. 
Například zcela chybí zhodnocení dopadů navrhované 
právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu. 

AKCEPTOVÁNO. 
Odůvodnění bylo uvedeno do souladu s čl. 14 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády a doplněno o zhodnocení 
dopadů navrhované právní úpravy na bezpečnost a obranu 
státu. 
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Ministerstvo spravedlnosti 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Iveta Chocholová 
Tel.: 221 997 377 
E-mail: 
IChocholova@msp.justice.cz  

1. K návrhu vyhlášky obecně 
Vzhledem k rozsáhlosti předkládané novely, jakož 
i s ohledem na čl. 60 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády, který stanoví, že stane-li se vyhláška na základě 
novel nepřehledná, je třeba vydat novou vyhlášku, 
dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné postupovat 
tímto způsobem a na místo novely vyhlášky vydat 
novou vyhlášku. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Předkladatel nesdílí názor, že předloženou novelou se 
vyhláška stává nepřehlednou. V paragrafové části vyhlášky 
nedochází k podstatným změnám, byla-li některá 
ustanovení přepracována zásadně, navrhuje se 
v jednotlivých novelizačních bodech jejich nahrazení novým 
textem tak, aby nedošlo k nežádoucím nepřesnostem. 
Ostatní změny nejsou natolik rozsáhlé a vycházejí ze změn 
prováděných v zákoně. Přílohy se právě z důvodu 
přehlednosti nahrazují jejich novým úplným zněním, byť po 
obsahové stránce novela nepředstavuje převratné změny. 
 

2. K nadpisu návrhu vyhlášky 
Požadujeme dát nadpis návrhu vyhlášky do souladu 
s jeho aktuálním zněním, a tedy slova „Ministerstva 
životního prostředí“ vypustit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis návrhu vyhlášky opraven. 

3. K čl. I, bodům 9, 13 a 21 
Dotčené novelizační body směřují na úpravu v odkazu 
na paragraf zákona, k jehož provedení příslušné 
ustanovení slouží. Vzhledem k tomu, že podle čl. 30 
odst. 8 Legislativních pravidel vlády je tento odkaz 
součástí názvu paragrafu, požadujeme v tomto smyslu 
upravit znění novelizačních bodů - „V názvu § … se 
text „odst. …“ nahrazuje textem odst. „…“. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Formulace uvedených novelizačních bodů upravena ve 
smyslu připomínky, nicméně uvádí-li čl. 30 odst. 8 
Legislativních pravidel vlády, že odkaz na paragraf zákona, 
k jehož provedení příslušný paragraf prováděcího právního 
předpisu slouží, je součástí nadpisu paragrafu prováděcího 
předpisu, domníváme se, že novelizační bod by měl být 
uveden ve znění: „V nadpisu § … se text …“. 

4. K čl. I, bodu 24, přílohám č. 1 až 3 
Dle zákonného zmocnění je ministerstvo oprávněno 
stanovit prováděcím právním předpisem vzory 
příslušných oznámení a žádostí. Namísto vzoru však 
předložený návrh vyhlášky v přílohách obsahuje výčet 
konkrétních náležitostí. S ohledem na zákonné 
zmocnění, jakož i s ohledem na přehlednost právního 
předpisu a právní jistotu adresátů této normy, 
požadujeme dotčené přílohy upravit a stanovit vzory 
oznámení a žádostí. 

VYSVĚTLENO. 
Zákonná zmocnění byla v návrhu novely zákona 
přeformulována na základě výsledků prvního meziresortního 
připomínkového řízení k novele zákona, které proběhlo již 
v prosinci 2013. Obdržené připomínky doporučovaly 
přeformulovat zmocňovací ustanovení v zákoně, která 
ministerstvo dosud opravňovala ke stanovení dalších 
náležitostí jednotlivých podání, tak, aby zmocňovala 
k vydání jejich vzorů. Takto upravený a doplněný návrh 
zákona byl v létě 2015 podroben opakovanému 
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 meziresortnímu připomínkovému řízení, přičemž k němu byl 
připojen i připravený návrh novely vyhlášky. Předkladatel se 
chtěl vyhnout problémům při koncipování zmocňovacích 
ustanovení v zákoně, proto novela vyhlášky byla 
připravována paralelně. Zmocňovací ustanovení byla dále 
upravena Legislativní radou vlády v rámci stanoviska jejího 
předsedy, kdy se znalostí textu návrhu novely vyhlášky byla 
podrobněji specifikována, nicméně koncepce příloh 
v navrhovaném znění nebyla shledána nevyhovující ani 
nesouladná s použitím slova „vzor“. Význam slova „vzor“ 
není omezen jen na nějaký formulář, podstatou je poskytnutí 
návodu, příkladu, podle kterého se má někdo jiný řídit. 
Jednotlivé druhy oznámení, žádostí a jiných podání jsou 
v samostatných souborech ve formátu .rtf zveřejněny na 
internetových stránkách ministerstva a jako vzory skutečně 
slouží již v současné podobě, neboť oznamovatelé 
a žadatelé si je mohou stáhnout a přímo do nich vpisovat 
požadované údaje. 
 

5. K čl. I, bodu 25  
1. Doporučujeme čísla „17 a 18“ nahradit čísly „19 a 

20“ a navázat tak čísla poznámek pod čarou na 
jejich poslední číselné označení. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Čísla poznámek pod čarou v textu návětí novelizačního 
bodu opravena. 

2. Dle zákonného zmocnění je ministerstvo 
oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem 
vzor havarijního plánu. Příloha č. 5 návrhu vyhlášky 
ovšem namísto tohoto vzoru obsahuje výčet 
náležitostí havarijního plánu. Požadujeme proto 
dotčenou přílohu přepracovat a stanovit vzor 
havarijního plánu.     

 

VYSVĚTLENO. 
Zákonná zmocnění byla v návrhu novely zákona 
přeformulována na základě výsledků prvního meziresortního 
připomínkového řízení k novele zákona, které proběhlo již 
v prosinci 2013. Obdržené připomínky doporučovaly 
přeformulovat zmocňovací ustanovení v zákoně, která 
ministerstvo dosud opravňovala ke stanovení dalších 
náležitostí jednotlivých podání, tak, aby zmocňovala 
k vydání jejich vzorů. Takto upravený a doplněný návrh byl 
v létě 2015 podroben opakovanému meziresortnímu 
připomínkovému řízení, přičemž k němu byl připojen i 
připravený návrh novely vyhlášky. Předkladatel se chtěl 
vyhnout problémům při koncipování zmocňovacích 
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ustanovení v zákoně, proto novela vyhlášky byla 
připravována paralelně. Zmocňovací ustanovení byla dále 
upravena Legislativní radou vlády v rámci stanoviska jejího 
předsedy, kdy se znalostí textu návrhu novely vyhlášky byla 
podrobněji specifikována, nicméně koncepce příloh 
v navrhovaném znění nebyla shledána nevyhovující ani 
nesouladná s použitím slova „vzor“. Význam slova „vzor“ 
není omezen jen na nějaký formulář, podstatou je poskytnutí 
návodu, příkladu, podle kterého se má někdo jiný řídit. 
Jednotlivé druhy oznámení, žádostí a jiných podání jsou 
v samostatných souborech ve formátu .rtf zveřejněny na 
internetových stránkách ministerstva a jako vzory skutečně 
slouží již v současné podobě, neboť oznamovatelé 
a žadatelé si je mohou stáhnout s přímo do nich vpisovat 
požadované údaje. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Jan Vévoda 
Tel.: 974 817 357 
E-mail: jan.vevoda@mvcr.cz 

Legislativně technická připomínka:  
K čl. I boudu 21 – k § 10: 
Upozorňujeme, že pod nadpisem k § 10 je chybně 
uveden odkaz na ustanovení § 24a odst. 2, neboť 
správně má být uveden odkaz na § 24b odst. 7 zákona 
o geneticky modifikovaných organismech. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Odkaz na příslušné ustanovení zákona opraven. 

Ministerstvo zemědělství 
 
Kontaktní osoba: 
JUDr. Klára Jelínková 
Tel.: 221 812 202 
E-mail: 
klara.jelinkova@mze.cz 

Doporučující:  
1. K názvu vyhlášky 

V názvu vyhlášky doporučujeme vypustit slova 
„Ministerstva životního prostředí“, která nejsou součástí 
názvu, pod kterým byla vyhláška č. 209/2004 
vyhlášena ve Sbírce zákonů.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis návrhu vyhlášky opraven. 

2. K návrhu vyhlášky obecně 
Vzhledem ke značnému rozsahu návrhu, kdy se mění 
převážná část obsahu vyhlášky č. 209/2004 Sb., 
doporučujeme v zájmu přehlednosti namísto novely 
vydat novou vyhlášku.  
 

VYSVĚTLENO. 
Předkladatel nesdílí názor, že předloženou novelou se 
vyhláška stává nepřehlednou. V paragrafové části vyhlášky 
nedochází k podstatným změnám, byla-li některá 
ustanovení přepracována zásadně, navrhuje se 
v jednotlivých novelizačních bodech jejich nahrazení novým 
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textem tak, aby nedošlo k nežádoucím nepřesnostem. 
Ostatní změny nejsou natolik rozsáhlé a vycházejí ze změn 
prováděných v zákoně. Přílohy se právě z důvodu 
přehlednosti nahrazují jejich novým úplným zněním, byť po 
obsahové stránce novela nepředstavuje převratné změny. 
 

3. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
V odůvodnění doporučujeme uvést důvod, proč nebyla 
vypracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Důvodová zpráva doplněna ve smyslu připomínky. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
 
Kontaktní osoba: 
Petra Moravcová 
Tel.: 284 041 220 
E-mail:  
Petra.Moravcova@cuzk.cz 

Doporučující:  
K bodu 25 k příloze č. 5   
1. Doporučuji v textu novelizačního bodu poznámky 

pod čarou č. 17 a 18 nahradit poznámkami č. 19 
a 20. 

AKCEPTOVÁNO. 
Čísla poznámek pod čarou v textu návětí novelizačního 
bodu opravena. 
 

2. Dále, vzhledem k tomu, že ustanovení bodu 5 
v části B přílohy č. 5 odkazuje na způsob označení 
pozemků a ne definici pozemku, doporučuji 
poznámku č. 20 uvést v následujícím znění: 

„20) § 8 písm. a) a b) zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text poznámky pod čarou č. 20 byl pozměněn podle 
připomínky. 

Národní bezpečnostní 
úřad 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Martina Holečková 
Tel.: 257 283 376 
E-mail: 
m.holeckova@nbu.cz 
 

Doporučující:  
1. K návrhu vyhlášky obecně 

Vzhledem k rozsáhlosti navrhované úpravy vyhlášky 
č. 209/2004 Sb., která se dotýká téměř všech jejích 
ustanovení a všech jejích příloh, přičemž dochází 
k doplnění zcela nové přílohy č. 5, doporučujeme, 
z důvodu lepší přehlednosti a s ohledem na čl. 60 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády, vydat vyhlášku novou. 
 

VYSVĚTLENO. 
Předkladatel nesdílí názor, že předloženou novelou se 
vyhláška stává nepřehlednou. V paragrafové části vyhlášky 
nedochází k podstatným změnám, byla-li některá 
ustanovení přepracována zásadně, navrhuje se 
v jednotlivých novelizačních bodech jejich nahrazení novým 
textem tak, aby nedošlo k nežádoucím nepřesnostem. 
Ostatní změny nejsou natolik rozsáhlé a vycházejí ze změn 
prováděných v zákoně. Přílohy se právě z důvodu 
přehlednosti nahrazují jejich novým úplným zněním, byť po 
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obsahové stránce novela nepředstavuje převratné změny. 
 

2. K názvu návrhu vyhlášky 
Doporučujeme vypustit z názvu návrhu vyhlášky slova 
„Ministerstva životního prostředí“ a uvést jej tak do 
souladu s oficiálním názvem vyhlášky č. 209/2004 Sb., 
ve kterém se uvedená slova nevyskytují. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis návrhu vyhlášky opraven. 

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Radomír Hanák 
Tel.: 296 153 422 
E-mail:  
hanak.radomir@vlada.cz 

Po stránce formální:  
Zásadní připomínky:  

1. Obecně k návrhu vyhlášky 
Je vhodné posoudit, zda se návrhu vyhlášky, resp. 
vyhlášky č. 209/2004 Sb. jako takové, nedotýkají také 
rozhodnutí 2002/811/ES a 2000/608/ES. Pokud ano, je 
nutné je řádně implementovat.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Uvedená rozhodnutí byla ve vztahu k vyhlášce posouzena. 
Rozhodnutí Rady 2002/811/ES, kterým se stanoví pokyny 
doplňující přílohu VII směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS a Rozhodnutí 
Komise 2000/608/ES, které se týká bližších náležitostí 
a postupu hodnocení rizika podle Přílohy III Směrnice 
90/219/EEC o uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy mají povahu metodických 
pokynů k provádění monitoringu, resp. k postupu hodnocení 
rizika. Dle samotné přílohy VII směrnice 2001/18/ES má tato 
metodika charakter technických pokynů, jejichž účelem je 
poskytnutí návodu pro snadnější provádění a vysvětlení této 
přílohy, tj. z rozhodnutí nevyplývají žádné nové požadavky, 
které by bylo nutné implementovat. Totéž platí pro přílohu III 
směrnice 2009/41/ES ve vztahu k nařízení 2006/608/ES. 
Ostatně přijetí těchto rozhodnutí ani nebylo povinností 
orgánů EU – jak příloha III směrnice 2009/41/ES, tak příloha 
VII směrnice 2001/18/ES připouštějí, že tyto pokyny mohou 
být vypracovány – i z této skutečnosti jasně vyplývá, že 
nejde normy, které by měly být implementovány obecně 
závazným právním předpisem, uvedená rozhodnutí mají 
spíše povahu „guidelines“ přijímaných k jiným předpisům 
EU a mohou posloužit jako vzor pro metodická sdělení 
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příslušných orgánů jednotlivých členských států EU. 
 

2. K obecné části odůvodnění 
S ohledem na předmět právní úpravy je vhodné 
doplnit do části b) rovněž relevantní rozhodnutí EU, 
která se návrhu týkají. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Rozhodnutí doplněna, ovšem do části C – Zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

3. K bodu 4. - § 3 odst. 1 písm. e) bod 3 
S ohledem na předmět právní úpravy a rovněž 
s ohledem na rozdílovou tabulku je vhodné 
navrhovanou úpravu podtrhnout a označit 
celexovým číslem. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Transpoziční charakter vyznačen. 

4. K bodu 8. - § 4 a bodu 12. - § 5 odst. 11 
S ohledem na předmět právní úpravy je vhodné 
navrhovanou úpravu podtrhnout, označit 
celexovým číslem a doplnit do rozdílové tabulky, 
a to zřejmě ve vztahu ke směrnici 2001/18/ES 
a případně relevantním rozhodnutím EU. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Provedeno. 

5. K rozdílové tabulce 
Ve výčtu unijních ustanovení k Čl. I bod 1. je zřejmě 
vhodné doplnit také ustanovení čl. 8 směrnice 
2009/41/ES. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Doplněno. 

Čl. I bod 1. neobsahuje písmeno a) textu návrhu 
vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO. 
Bod doplnění. 
 

V Čl. I bod 4. na straně uvádějící vymezení návrhu 
vyhlášky mají být místo písmen h) a i) uvedeny řadové 
číslovky 1. a 2.   
 

AKCEPTOVÁNO. 
Číslování opraveno. 

Po stránce materiální:  
Připomínky a případné návrhy změn:   

6. K § 1, poznámce pod čarou č. 1: AKCEPTOVÁNO. 
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Stránka 8 (celkem 8) 

Podle čl. 48 Legislativních pravidel vlády se do úvodní 
věty implementačního návrhu právního předpisu 
zařazuje odkaz na transponovanou směrnici, případně 
adaptované nařízení. V úvodních ustanoveních by 
tudíž běžně nemělo být odkazováno na jiné typy 
právních aktů EU, než jsou směrnice či nařízení. 
Nicméně vzhledem k současnému stavu práva EU, kdy 
často dochází k novelizacím jednoho typu aktu EU 
typem jiným, se připouští uvádět odkazy i na jiné typy 
aktů EU, a to za podmínky, že tyto jiné akty novelizují 
směrnice. Tím je naplňován požadavek čl. 48 odst. 3 
LPV (a požadavek na uvedení tzv. referenčního 
odkazu na směrnice), aby byly v případě směrnic 
uváděny vždy i všechny novely aktů EU zapracovaných 
do daného návrhu českého právního předpisu.  
Navrhované znění pozn. pod čarou č. 1) ale jde nad 
rámec těchto požadavků. Rozhodnutí uváděná v této 
poznámce pod čarou totiž nenovelizují přímo 
ustanovení směrnice 2001/18/ES, a tak by neměla být 
v této poznámce uváděna. Uvedená rozhodnutí 
povětšinou jen stanoví příslušné formuláře, tj. navazují 
na směrnici, ale přímo ji nemění. Sporná je situace 
u rozhodnutí Komise 2002/623/ES, které již dle svého 
názvu doplňuje přílohu II směrnice 2011/18/ES, ač ji 
přímo nenovelizuje. Vzhledem k nepřímo 
novelizačnímu charakteru tohoto rozhodnutí tudíž zde 
ponecháváme zařazení rozhodnutí na vůli 
předkladatele, v případě ostatních rozhodnutí 
uváděných v pozn. pod čarou č. 1) navrhujeme uvést 
odkaz na rozhodnutí až u příslušného ustanovení, 
které na něj reaguje, je-li to nutné.  
 

V textu poznámky pod čarou ponechány pouze směrnice.  

V Praze 24. července 2017 

Vypracovaly:  Mgr. Kristýna Přikrylová 
 Ing. Zuzana Doubková            Podpis: 
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