
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., 
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 47716/2015-MZE-12152, ze dne 26. října 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 18. listopadu 2015. 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 

Doporučující připomínky: 

1. K návrhu vyhlášky – obecně 
Doporučujeme v příslušných novelizačních bodech 
doplnit za označení příslušné přílohy slova k "této 
vyhlášce".  

2. K návrhu vyhlášky – úvodní věta 
Ve výčtu právních předpisů, které novelizují § 78 zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), doporučujeme 

 

Vysvětleno. 
Ustanovení je v souladu s čl. 59 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. 
 
Akceptováno. 
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zachovat časovou posloupnost při výpisu jednotlivých 
novelizačních předpisů. Zákonem č. 139/2014 Sb. byla 
provedena poslední novelizace výše uvedeného 
ustanovení a nikoli zákonem č. 264/2014 Sb., jak z 
úvodní věty vyplývá. 

3. K novelizačnímu bodu 1 
Z důvodu zachování přehlednosti provedených změn 
doporučujeme v novelizačním bodě 1 slova „v příloze 
č. 10 odst. 10“ zrušit a přesunout je do nového 
novelizačního bodu 3, který by zněl následovně: 

4. V příloze č. 10 k této vyhlášce odst. 10 se slova 
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské 
unie“. 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V novelizačním bodě je provedena totožná změna dotýkající se 
více ustanovení vyhlášky, z tohoto důvodu se jeví vhodnější 
ponechat v jednom novelizačním bodě. 
 
Vysvětleno. 
Viz výše. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínky 

1.  K úvodní větě 
Jelikož je na konci úvodní věty použita legislativní 
zkratka „zákon“, jejíž užití však není nejdříve 
legislativně technicky zavedeno, doporučujeme za 
slova „a zákona č. 264/2014 Sb.“ vložit slova „(dále 
jen „zákon“)“. 
Dále upozorňujeme na chybnou citaci prováděných 
ustanovení veterinárního zákona. První nesrovnalost 
spočívá v tom, že citované ustanovení § 5 odst. 3 
písm. a) veterinární zákon neobsahuje. Dle 
zmocňovacího ustanovení a systematiky 
veterinárního zákona lze usuzovat, že měli 
předkladatelé na mysli § 5 odst. 4 písm. a) 
veterinárního zákona, který ostatně dříve býval 
označen jako § 5 odst. 3 písm. a), a to předtím než 
byl novelizován zákonem č. 48/2006 Sb. a zákonem 
č. 308/2011 Sb. Druhý problém představuje citované 
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a), c), f) až h), jelikož 
veterinární zákon ustanovení § 10 odst. 3 písm. h) 
taktéž neobsahuje. Z toho důvodu doporučujeme 

 
 
Částečně akceptováno. 
Úvodní věta byla opravena, správně bude znít: 
„…k provedení § 5 odst. 4 písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), b), e) 
až g) a § 51a odst. 3 zákona:“. 
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slova „§ 5 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), c), f) 
až h)“ nahradit slovy „§ 5 odst. 4 písm. a), § 10 odst. 3 
písm. a), c), f), g)“. 

2.  K návětí čl. I 
Doporučujeme za slovo „Vyhláška“ vložit slovo „č.“, 
neboť dle čl. 62 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je 
toto byť i ve zkrácené citaci právního předpisu 
nezbytné. 

3.  K čl. I bodu 1 
Doporučujeme nahradit slovo „bodech“ slovem 
„bodě“, neboť užití plurálu je v rozporu s pravidly 
gramatiky. 
V souladu s čl. 74 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
dále doporučujeme nahradit čísla „1 a 2“ čísly „1, 2“ 
a slova „odst. 4 písm. b) bodě 2 a odst. 5 písm. b) 
bodě 2“ slovy „příloze č. 9 odst. 4 písm. b) bodě 2, 
příloze č. 9 odst. 5 písm. b) bodě 2“. 

 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 

Akceptováno. 

 

 

 
 

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.  

Úřad vlády – 
místopředseda 

Bez připomínek.  
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vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Úřad vlády – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez vyjádření.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil 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. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
• směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 

o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků 
a o zrušení směrnice 92/40/EHS. 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 
 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky je s právem EU slučitelný.  

 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez vyjádření.  
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Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez vyjádření.  

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.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez vyjádření.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez vyjádření.  

V Praze dne 18. 11. 2015 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RGP4XB)


