
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a 
embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
15. ledna 2015, č.j. 88775/2014-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 5. února 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
           
Resort Připomínky 

 
Vypořádání 

Ministerstvo dopravy  
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínky 
1. K úvodní větě 
Zmocňovací ustanovení uvedené v § 78 zákona č. 
166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 
zmocnění k vydání vyhlášky podle „§ 31 odst. 3“.  
Doporučujeme text úvodní věty uvést v souladu s textem § 
78 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
2. K Odůvodnění – Zvláštní část 
Podle našeho názoru zvláštní část neobsahuje odůvodnění 
jednotlivých navrhovaných ustanovení vyhlášky, 
vysvětlení jejich účelu a nezbytnosti. Považujeme za 
vhodné v tomto smyslu zvláštní část odůvodnění doplnit, 
zejména k bodům 2 až 8. 
 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Zmocňovací ustanovení § 78 veterinárního zákona 
zmocňuje k vydání vyhlášky nejen podle § 31 odst. 
3.  
Vyhláška č. 380/203 Sb. je vydána k provedení  
§ 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 
veterinárního zákona, proto jsou i v návrhu novely 
uvedeny všechny uvedené paragrafy.  
 
Neakceptováno – vysvětleno.  

Hlavním důvodem pro novelu vyhlášky je 
potřeba harmonizace právní úpravy veterinárních 
požadavků na obchod se spermatem, vaječnými 
buňkami a embryi koňovitých vyplývající 
z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 846/2014 
ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D 
směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky 
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pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých, jak je 
uvedeno v obecné části odůvodnění.  

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení mění 
část směrnice, která je transponována v příloze č. 9 
vyhlášky č. 380/2003 Sb., nastal by v  praxi stav, 
kdy by některé části této přílohy (v nichž by 
zůstala transponovaná směrnice nezměněna) byly 
zachovány a části měněné prováděcím nařízením 
by se staly přímo použitelnými.  

Z důvodu zachování právní jistoty adresátů 
normy a přehlednosti předpisu se proto novelizuje 
příloha č. 9 přesně podle prováděcího nařízení  
č. 92/65/EHS, proto není nutné tyto změny 
podrobněji odůvodňovat.   

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: 
V úvodu vyhlášky doporučujeme doplnit zákony, kterými 
byl zákon č. 166/1999 Sb., novelizován. Uvedeny jsou 
pouze některé novelizační předpisy, nicméně pro formální 
správnost je nutné uvést všechny. 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
V úvodní větě jsou uvedeny pouze zákony, které 
novelizovaly zmocňovací ustanovení veterinárního 
zákona.    

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  
  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda Rady pro 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády 
– ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu a předseda  LRV 

Bez vyjádření.  

Úřad vlády  
– vedoucí Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez vyjádření.  

Česká národní banka 
 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad Bez připomínek. 
 

 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez vyjádření. 
 

 

Správa státních hmotných 
rezerv  

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek. 
 

 
 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

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:  
 Navrhovaná vyhláška implementuje do právního 
řádu ČR prováděcí nařízení Komise (EU) č. 846/2014 ze 
dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D směrnice 
Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská 
zvířata z čeledi koňovitých.  
 
 Zde poznamenáváme, že byť se jedná o recepci 
ustanovení nařízení EU, v daném případě ji považujeme za 
možnou, neboť nařízení mění pouze některé body rozsáhlé 
přílohy D směrnice 92/65/EHS a navrhovaná vyhláška tak 
svou recepcí přispívá k právní jistotě adresáta právní 
normy a ke konzistentnosti právní úpravy. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Zásadní připomínky: 
 
K Čl. I bod 4. – příloha č. 9 část B oddíl I odst. 6 písm. a) 
 S ohledem na novelizované ustanovení přílohy D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Kapitoly II oddílu I bodu 1.6 písm. a) směrnice 92/68/EHS 
je dále nutné vložit slova „určeného k obchodu“ mezi 
slova „prvním odběrem spermatu“ a slova „a nejméně 14 
dnů“. 
 
K Čl. I bod 6. – příloha č. 9 část B oddíl I odst. 6 písm. c) 
 S ohledem na novelizovanou úvodní část 
ustanovení přílohy D Kapitoly II oddílu I bodu 1.6 písm. c) 
směrnice 92/68/EHS je dále nutné upravit úvodní část 
ustanovení přílohy tak, že se nahradí slovo „popřípadě“ 
spojkou „a“. 
 
Doporučující připomínka 

S ohledem na novelizovanou úvodní část 
ustanovení přílohy D Kapitoly II oddílu I bodu 1.5 
směrnice 92/68/EHS doporučujeme zvážit, zda neprovést 
obdobnou úpravu i v návrhu vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
 Je vhodné, aby předkladatel přihlédl k doporučující 
připomínce. 

 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Laboratoř nemůže být schválena, aniž by byla 
akreditována.  
Podle ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 
ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v 
platném znění, mohou příslušné orgány jmenovat 
pouze laboratoře, které fungují v souladu 
s příslušnými evropskými normami a jsou podle 
nich hodnoceny a akreditovány.  
Je-li tedy laboratoř schválena pro příslušnou 
činnost, je již akreditována. 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
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Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii  
a státní zkušebnictví 

Bez vyjádření. 
 

 

 

Svaz měst a obcí Bez připomínek. 
 

 

Družstevní asociace 
 

Bez vyjádření.  

Hospodářská komora 
 

Bez připomínek. 
 

 

Agrární komora ČR 
 

Bez vyjádření.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
 

 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák  
V Praze dne 10. února 2015 
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