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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 
9. května 2017, č. j. 23230/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 30. května 2017.  
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 

1. K označení přílohy č. 1: 
Doporučujeme nahradit slova „Příloha 1“ slovy „Příloha č. 1“. 

2. K označení přílohy č. 2:  

V označení přílohy č. 2 je třeba jako nadbytečné odstranit číslo „2“ uvedené bezprostředně 
za slovem „Příloha“, aby označení přílohy bylo následující „Příloha č. 2“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek. 
 

ÚV – místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek. 
 

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

 

 

ÚV – vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO STRÁNCE FORMÁLNÍ: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučite lnosti 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 ČR v Evropské unii, v platném znění. 
Zásadní připomínka: 
K návrhu vyhlášky není připojena srovnávací tabulka. Tento nedostatek je nutno napravit. 

PO STRÁNCE MATERIÁLNÍ: 

Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky transponuje do právního řádu ČR prováděcí směrnici Komise (EU) 
2016/1914 ze dne 31. října 2016, 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. 
Připomínky a případné návrhy změn:  

Zásadní připomínky: 
K Čl. II – Účinnost 

Nabytí účinnosti návrhu vyhlášky je stanoveno dnem 30. června 2017. 
Nicméně dle výslovného znění čl. 4 druhého pododstavce směrnice EU č. 2016/1914 se 
vnitrostátní prováděcí předpisy použijí ode dne 1. července 2017. 
Je nutné stanovit nabytí účinnosti návrhu vyhlášky dnem 1. července 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO 
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ÚV – Odbor 
kompatibility 
 
 
 
 

K zvláštní části odůvodnění K bodu 1 

Poznámka pod čarou č. 2) se nedoplňuje v souladu čl. 47 LPV, ale v souladu s čl. 48 
LPV. 
Je vhodné změnit odůvodnění. 

Závěr:  

 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
 S ohledem na technickou povahu návrhu vyhlášky nese předkladatel plnou 
odpovědnost za řádnou transpozici směrnice EU 2016/1914. 
 Nedostatek po stránce formální je nutno napravit. 

 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 

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. 
 

Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

Bez připomínek. 
 

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Asociace krajů ČR Bez připomínek.  
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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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