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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Část materiálu: V. 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka 
bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření 
původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 47870/2015-MZE-12152, 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 Doporučujeme účinnost navrhované vyhlášky stanovit konkrétním datem, neboť  
pro uživatele je tento způsob komfortnější. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. Je nově 
navrženo datum 1. března 
2016.  
 

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 

Obecně k návrhu vyhlášky – doporučujeme doplnit za označení příslušné přílohy 
slova “ k této vyhlášce“, konkrétně se jedná o novelizační body č. 3 a 12 - 22.  
 
 
 
Dále doporučujeme v celém návrhu vyhlášky sjednotit odkazy na příslušné přílohy, 
jednou je použito konkrétního odkazu jako např. v novelizačním bodě 3 (v příloze č. 7 
bodech 2 a 4 této vyhlášky) a podruhé pouze obecného jako u novelizačního bodu 4 (v 

Vysvětleno. 
V textu novelizačních bodů se 
dovětek „k této vyhlášce“  
u citace příloh neuvádí. 
 
Konkrétní odkazy jsou nutné u 
jmenovaných novelizačních 
bodů z důvodu nahrazení 
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příloze č. 4 k této vyhlášce). 
 

určitých slov. Ale odkaz obecně 
na přílohu č. 4 považujeme za 
postačující.   
 

 K novelizačním bodům 3, 5 a 9 – doporučujeme slovo „slovy“ nahradit slovem 
„slovem“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K novelizačnímu bodu 5 – doporučujeme slovo „nahrazjí“ nahradit slovem 
„nahrazují“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Obecně k citaci více paragrafů téhož odstavce či více bodů téže přílohy 

Konstatujeme, že se v předloženém návrhu opakovaně vyskytují citace více paragrafů 
téhož odstavce či více bodů téže přílohy, jež nejsou v souladu s čl. 74 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), podle něhož se při citaci více odstavců 
téhož paragrafu vkládá mezi čísla odstavců čárka (pro více bodů téže přílohy platí 
pravidlo analogicky). Doporučujeme promítnout toto pravidlo do bodů 3, 7 a 19 čl. I. 

 

Vysvětleno. 
Citované pravidlo platí 
v případě, kdy jsou 
v novelizačním bodě citována 
ustanovení téhož paragrafu, 
což ale není tento případ. 
Ustanovení by bylo 
nepřehledné.  
 

 2. Obecně k citaci bodů 

Konstatujeme, že se v předloženém návrhu opakovaně vyskytují citace bodů s tečkou, 
což je v rozporu s čl. 72 LPV, podle něhož se body citují bez tečky. Doporučujeme 
zohlednit toto pravidlo v bodech 3, 7, 12 a 18 až 21 čl. I. 

Dále konstatujeme, že se v předloženém návrhu opakovaně vyskytují nesprávné citace 
bodů, v nichž slovo „bod“ není náležitě vyskloňováno, což je podle čl. 69 odst. 3 LPV 
nezbytné. Doporučujeme reflektovat toto pravidlo v bodech 7, 9, 13, 14, 16 a 18 až 20 
čl. I. Totéž platí i pro skloňování slova „část“ v případě příloh, což doporučujeme 
zohlednit v bodech 15 až 17 a 22 čl. I. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. Obecně k užití singuláru a plurálu při nahrazování slov 

Konstatujeme, že se v předloženém návrhu opakovaně vyskytuje chybné užití 
singuláru a plurálu při nahrazování slov tvořících formulace jednotlivých ustanovení 
měněného předpisu. Z toho důvodu doporučujeme upravit v souladu s  pravidly 
gramatiky body 3, 5, 9 a 16 čl. I.  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 4. 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. 279/2013 Sb.“ vložit slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K čl. I bodu 2 (§ 3 odst. 4) 

Upozorňujeme, že v navrhovaném znění § 3 odst. 4 je na konci věty první vypuštěna 
formulace „nebo provedení biologického testu“, zatímco na začátku věty třetí je 
formulace „nebo biologické testy“ naopak zachována. Doporučujeme sjednocení 
přístupu k tomuto ustanovení. 

 

Vysvětleno. 
Slova „nebo provedení 
biologického testu“ na konci 
první věty byla vypuštěna 
záměrně pro nadbytečnost. 
Jedná se v tomto případě  
o místo rozboru nikoliv o 
způsob rozboru, protože 
způsob analýz vzorků (což jsou 
rozbory půdních vzorků nebo 
biologické testy) je uveden 
následně v poslední větě 
odstavce. 
 

 6. K čl. I bodu 9 (§ 8 odst. 2) 

U vícečetného výčtu je z hlediska přehlednosti zvykem oddělovat jeho jednotlivé 
položky čárkou a teprve mezi poslední dvě položky výčtu vložit slovo „a“. Z toho 
důvodu doporučujeme slova „§ 7 odst. 2 písm. c) bod 2 a § 8 odst. 2“ nahradit slovy „§ 
7 odst. 2 písm. c) bod 2, § 8 odst. 2“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7. K čl. I bodu 10 (§ 7 odst. 4) 

Upozorňujeme na písařskou chybu v návětí, pročež doporučujeme odstranit 
nadbytečnou mezeru před dvojtečkou.  

Taktéž doporučujeme při citaci § 76 odst. 1 písm. a) zákona užít klasických hranatých 
závorek, jak je tomu i ve zbytku měněného předpisu. 

 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 8. K čl. I bodu 12 (příloha č. 1 bod 1) 

Pro zachování typografické jednoty doporučujeme, aby jak nahrazovaná slova 
„Lycopersicon lycopersicum“, tak nahrazující slova „Solanum lycopersicum“ byla 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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vysázena v kurzívě (viz bod 1 čl. I návrhu vyhlášky). 

Dále doporučujeme vypustit z navrženého sousloví „Solanum lycopersicum L.,“ čárku, 
neboť by v novelizovaném znění předpisu došlo k jejímu zdvojení. 

Nad rámec předloženého návrhu si dovolujeme doporučit, aby byla vypuštěna 
nadbytečná tečka na konci bodu 1 přílohy č. 1. 

 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno tak, aby 
k tomu nedošlo. 

 9. K čl. I bodu 13 (příloha č. 2 bod 1) 

Doporučujeme vypustit z navrženého sousloví „; velikost standardního objemu 
odebraného vzorku se při menší výměře pozemku nemění;“ závěrečný středník, neboť 
by v novelizovaném znění předpisu došlo k jeho zdvojení. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 10. K čl. I bodu 15 (příloha č. 4 část B bod 17) 

Nad rámec předloženého návrhu si dovolujeme doporučit, aby příloha č. 4 byla 
opatřena nadpisem, neboť tato jej v rozporu s čl. 35 LPV nemá. 

 

Akceptováno. 
Znění nadpisu přílohy č. 4 bylo 
doplněno takto: „Testování a 
hodnocení rezistence odrůd 
brambor“. 
 

 11. K čl. I bodu 16 (příloha č. 4 část B bod 17) 

Dále upozorňujeme na nesrovnalost mezi zněním návrhu a platným zněním 
s vyznačením navrhovaných změn, kdy v návrhu vyhlášky je obsažena formulace 
„(tzn. dosahuje v tabulce podle části A počet bodů hodnot 1 či 2)“, kdežto v platném 
znění jsou zvýrazněna slova „(tzn. dosahuje v tabulce podle části A hodnot 1 či 2)“, za 
kterými navíc chybí čárka. Domníváme se, že formulace uvedená v návrhu vyhlášky je 
stylisticky značně neobratná, a proto ji doporučujeme nahradit např. následující 
formulací: „tzn. dosahuje v tabulce podle části A počtu 1 či 2 bodů“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 12. K čl. I bodu 22 (příloha č. 8 část A) 

Doporučujeme vypustit z navrženého sousloví „bodů 1 až 6“ slovo „bodů“, neboť jeho 
odstranění z textu předpisu bez náhrady je nelogické. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 13. K vyznačení podpisového místa ministra Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Doporučujeme doplnit na konec návrhu slovo „ministr“ (viz přílohu č. 3 k LPV). 

 

 

 14. Nad rámec návrhu – k § 7 odst. 2 písm. c) bodu 2 

Upozorňujeme, že v přiloženém platném znění s vyznačením navrhovaných změn je v 
§ 7  odst. 2 písm. c) bodě 2 zaznamenána změna, která však chybí v předkládaném 
návrhu, spočívající v nahrazení slov „územně příslušnému pracovišti rostlinolékařské 
správy“ slovem „Ústavu“. Z toho důvodu doporučujeme zařadit tuto změnu do návrhu. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

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 vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad  Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad  

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální  

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA59H4YG8)



6 

 

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.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Obecně: 
Z odůvodnění návrhu není jasné, do jaké míry je návrh implementační. V odůvodnění 
návrhu (str. 1) se konstatuje pouze „změna směrnice 2000/29/ES“ bez bližšího 
upřesnění, jakým předpisem práva EU je tato změna provedena a kterého konkrétního 
ustanovení se týká (viz. připomínka k čl. I bodu 11 návrhu). Ve zvláštní části 
odůvodnění je však konstatováno, že v souvislosti s touto změnou jsou navrhovány 
body 10, 11, 21 a 22 čl. I návrhu. Z tohoto pohledu tedy požadujeme vyjasnit, zda by 
předmětná ustanovení návrhu neměla být vykázána jako implementační (podtržení, 
celex, rozdílová tabulka), doplnit v tomto ohledu odůvodnění návrhu a popřípadě 
revidovat předmětnou srovnávací tabulku v databázi ISAP. 
 

Vysvětleno. 
Prováděcí směrnice Komise 
2014/78/EU ze dne 17. června 
2014, kterou se mění přílohy I, 
II, III, IV a V směrnice Rady 
2000/29/ES o ochranných 
opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám 
nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich 
rozšiřování na území 
Společenství - v bodě 4 písm. 
a) odst. ii) mění znění bodu 24 
přílohy č. IV, části A, kapitoly 
II., byl upraven zvláštní 
požadavek pro rostliny s 
kořeny, pěstované nebo určené 
k pěstování, vypěstované ve 
volné půdě. Byl zrušen 
požadavek, že musí být 
prokázáno, že místo produkce 
je prosté Globodera 
rostochiensis a Globodera 
pallida. 
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V § 7 odst. 7 se uváděla 
opatření, která by se nařizovala 
pro tyto rostliny při zjištění 
výskytu háďátek Globodera 
rostochiensis a Globodera 
pallida, tzn. zjištění na základě 
plnění povinnosti stanovené 
zvláštním požadavkem. Jelikož 
byl tento požadavek zrušen, 
průzkum výskytu uvedených 
háďátek u těchto rostlin se již 
neprovádí. 

 

 K čl. I bodu 11 návrhu: 
Požadujeme vysvětlit, které konkrétní ustanovení měnící směrnici 2000/29/ES 
vyvolává zrušení § 7 odst. 7 vyhlášky č. 75/2010 Sb. Z odůvodnění návrhu totiž 
nevyplývá, jak souvisí sledování „prostokořenných rostlin“ se stávajícím § 7 odst. 7 
vyhlášky č. 75/2010 Sb. a není ani zřejmé, kde toto sledování upravovala směrnice 
2000/29/ES. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Podle výše uvedené prováděcí 
směrnice Komise 2014/78/EU 
byla v roce 2014 vyhláškou č. 
207/2014 Sb. novelizována 
vyhláška č. 215/2008 Sb., o 
opatřeních proti zavlékání a 
rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných 
produktů, kterou, mimo jiných 
změn v ustanoveních, bylo 
implementováno právě toto 
ustanovení, tzn. zrušení 
povinnosti prokazovat, že místo 
produkce je prosté Globodera 
rostochiensis a Globodera 
pallida a sledování se 
neprovádí. 
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 Závěr: 
  
Návrh bude možné hodnotit jako slučitelný s právem EU až po vyjasnění výše 
uvedených připomínek. 

 

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový 
úřad  

Bez připomínek.  

Státní zemědělský a 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

 
 
 
 
V Praze dne 1. prosince 2015 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  
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