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VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., 
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 
25. října 2016, č. j. 60033/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 16. listopadu 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

RESORT PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek.  

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 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek. 
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ÚV – místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek. 
 

ÚV - ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti, legislativu 
a předseda LRV 

Dle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016 nebyla u 
předkládaného návrhu právního předpisu vyznačena povinnost zpracování RIA. 
Předkladatel ji přesto zpracoval. 
Upozorňujeme nicméně na skutečnost, že je nutno při zpracování Závěrečné zprávy RIA 
postupovat dle platného znění Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(schválených usnesením vlády č. 76 ze dne 3. 2. 2016) a dle platného znění Legislativních 
pravidel vlády (schválených usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 2016). 

Vysvětleno. 
Zmiňovaná výjimka z 
povinnosti zpracovávat 
Hodnocení dopadů 
regulace (RIA) byla 
dopisem ministra J. 
Dienstbiera ze dne 31. 
12. 2015, č. j. 
16982/2015-OHR pro 
návrh novely vyhlášky 
udělena. Toto se však, 
týkalo předchozí 
novely, které prošla 
legislativním procesem 
v I. polovině roku 2016 
a již byla ve Sbírce 
zákonů publikována 
pod č. 208/2016 Sb., 
účinnost 1. 7. 2016. 
Předkládaný návrh není 
zahrnut do Plánu 
přípravy vyhlášek 
ústředními orgány 
státní správy na rok 
2016. Potřeba 
novelizace vyplynula z 
interních potřeb resortu 
(resp. ÚKZÚZ). 

ÚV – vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
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ÚV – 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, 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 neuvedl v obecné části odůvodnění směrnici EU 2015/1168 a ani s ní 

nepotvrdil plnou slučitelnost návrhu. Dále, v návaznosti na tuto unijní úpravu, 
nepostupoval ve vztahu k tabulkám č. 1.1 a 1.2 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky podle LPV  

 Tyto nedostatky je nutno napravit.  
2. V obecné části odůvodnění není uvedena směrnice EU 2015/1535 a není s ní 

zhodnocena plná slučitelnost návrhu vyhlášky. 
 Tento nedostatek je nutno napravit. 
Doporučující připomínka: 
 Doporučujeme vypustit z bodu 1. obecné části odůvodnění uvedení směrnice 
2003/91/ES a z bodu 5. uvedení směrnice 2002/55/ES, neboť nemají k předmětu návrhu 
vyhlášky žádný vztah.  
PO STRÁNCE MATERIÁLNÍ: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky má vztah k těmto směrnicím EU: 
- směrnici Rady 2002/53/ES, o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, 
- směrnici Komise 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 

Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a 
minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin, 

- směrnici Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 
2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 
Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, 
na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů 
zemědělských rostlin a druhů zeleniny 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 
společnosti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
 
 

Neakceptováno 
vysvětleno. 

 
 
 

Akceptováno. 
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ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 
 

PŘIPOMÍNKY A PŘÍPADNÉ NÁVRHY ZMĚN:  
Zásadní připomínka: 
K notifikaci návrhu vyhlášky podle směrnice EU 2015/1535 
 Vzhledem k novým úpravám týkajícím se vymezení metodik zkoušek užitné 
hodnoty zemědělských druhů v tabulce č. 1.3 přílohy č. 1 navrhované vyhlášky je zřejmě 
nutné, aby návrh vyhlášky podstoupil notifikaci podle směrnice EU 2015/1535. 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky, vyjma podstoupení notifikace podle směrnice EU 2015/1535, se 
jeví jako plně slučitelný s právem EU. Za správnost vymezení názvů zemědělských druhů 
a metodiky zkoušek v tabulkách č. 1.1 a 1.2 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky ve vztahu ke 
směrnici EU 2015/1168 nese plně odpovědnost předkladatel. 
 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval doporučující připomínku. 

 
 
 

Neakceptováno 
vysvětleno. 

 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek. 
 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek. 
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Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

Bez připomínek. 
 

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Asociace krajů ČR Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv  

Bez připomínek. 
 

Agrární komora Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
 

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek. 
 

Hospodářská komora Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek. 

 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek. 
 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek. 
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