
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 59517/2015-MZE-12152, ze dne 6. listopadu 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 30. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Doporučující připomínky: 
1. K bodu 9  

Doporučuje se odstranit slovo „se“ před slovem 
„doplňují“. 

2. K bodu 14 

V § 44 odst. 1 písm. e) se doporučuje vyjádřit slovo 
„deseti“ číslovkou „10“. 

3. K bodu 24 

Poznámku pod čarou č. 20a se doporučuje uvést v rámci 
bodu 23 - viz Čl. 58 odst. 4 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády. Následující body novely vyhlášky se 
následně doporučuje přečíslovat. 

4. K odůvodnění 

Doporučuje se v obecné části doplnit chybějící údaje v 
souladu s Čl. 16 odst. 4 (resp. Čl. 14 odst. 1) 
Legislativních pravidel vlády. 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo kultury Bez připomínek. 
 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínka: 

Upozorňujeme, že nadpis vyhlášky není v souladu s čl. 33 
odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Bylo doplněno „ve znění pozdějších předpisů“. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Doporučující připomínky: 
1. K celému textu návrhu:  
Upozorňujeme, že nařízení Komise č. 2015/262 má být 
označeno jako EU, nikoliv jako ES. (např. body 5-7 
vyhlášky) 
2. K bodu 9:  

Doporučujeme za slovy „písmene a)“ vypustit slovo „se“ pro 
nadbytečnost. 
3. K  bodu 14, § 44 odst. 1 písm. b):  

na konci věty: Doporučujeme vyjasnit terminologii alespoň v 
odůvodnění doplněním, proč byl použit termín „plemenné 
sezóny“ a nikoli např. v praxi u koňovitých používaným 
termínem „připouštěcí sezóny“, který je přesnější a je 
používán např. též v příloze 10 části B, bodu 2 vyhlášky č. 
448/2006 Sb., ze dne 1. září 2006, o provedení některých 
ustanovení plemenářského zákona. Tento termín se zdá být 
vhodnější, na rozdíl od termínu použitého v překladu 
nařízení EK 2015/262 čl. 27 odst. 2, písm. b), bod ii). 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Termín „plemenné sezóny“ byl nahrazen termínem „připouštěcí 
sezony“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínky: 
1. Obecně k nařízení o průkazu koňovitých 

Konstatujeme, že úplná citace této unijní normy podle 
Úředního věstníku EU zní: „prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví 
pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, 
pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o 
průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP)“. Z toho 
důvodu doporučujeme: v bodech 2, 4, 5 a 24 čl. I uvést 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABQRL9)



3 

slova „Text s významem pro EHP“ v závorce, v bodech 4 a 
24 čl. I nahradit slovo „směrnice“ slovem „směrnic“ (plurál) a 
v bodě 5 čl. I nahradit zkratku „(ES)“ zkratkou „(EU)“. 
Dále konstatujeme, že zkrácená citace diskutované unijní 
normy správně zní: „nařízení Komise (EU) 2015/262“. Toto 
znění doporučujeme zohlednit v bodech 6, 7 a 21 čl. I. 
2. K názvu a návětí čl. I 

Konstatujeme, že úplná citace vyhlášky č. 136/2004 Sb., 
správně zní: „vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, 
ve znění pozdějších předpisů“. Z toho důvodu 
doporučujeme doplnit na konec názvu navrhované vyhlášky 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“ a v návětí čl. I 
nahradit slova „vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 
213/2009 Sb., vyhlášky č. 202/2010 Sb. a vyhlášky č. 
64/2013 Sb.“ slovy „pozdějších předpisů“. 
3. K úvodní větě 

Konstatujeme, že zmocňovací ustanovení § 33 
plemenářského zákona bylo kromě uvedeného 
novelizováno ještě zákonem č. 130/2006 Sb. Z toho důvodu 
doporučujeme za slova „zákona č. 282/2003 Sb.“ vložit 
slova „a zákona č. 130/2006 Sb.“.  
Dále doporučujeme, aby v legislativní zkratce „(dále jen 
„zákon“)“ byly uvozovky použity v souladu s pravidly 
českého pravopisu, tzn. nejdříve dole, poté nahoře. 
4. K čl. I bodům 1, 2 a 4 (poznámky pod čarou č. 26, 27 
a 10) 

Upozorňujeme na nesprávné užití obratu „na konci textu“, 
neboť tento podle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády 
(dále jen „LPV“) značí, že se určitá slova doplňují před 
znaménko. Takové umístění však jistě nebylo záměrem 
předkladatelů, a tak v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. a) LPV 
doporučujeme slova „V poznámce“ nahradit slovy „Na konci 
poznámky“ a slova „na konci textu“ vypustit. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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5. K čl. I bodu 3 [§ 2 písm. b) bod 2, 3] 

Konstatujeme, že dle čl. 74 odst. 2 LPV per analogiam se 
při citaci více bodů téhož ustanovení vkládá mezi čísla bodů 
čárka. Z toho důvodu doporučujeme nahradit čísla „2 a 3“ 
čísly „2, 3“. 
6. K čl. I bodu 9 [§ 38 odst. 1 písm. a)] 
Upozorňujeme na písařskou chybu spočívající ve zdvojení 
zvratného zájmena „se“. Z toho důvodu doporučujeme 
slovo „se“ před slovem „doplňují“ vypustit. 
Dále upozorňujeme na chybné očíslování zapracovávané 
poznámky pod čarou. Tato má totiž být podle čl. 47 odst. 3 
LPV označena číslem, které bezprostředně navazuje na 
číslo, které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší. 
V případě vyhlášky č. 136/2004 Sb., je takovým nejvyšším 
číslem číslo 34. Z toho důvodu doporučujeme poznámku 
pod čarou v návrhu označenou jako č. 16 označit jako č. 35. 
V samotném znění diskutované poznámky pod čarou 
doporučujeme slova „čl. 4d odst. 1“ nahradit slovy „čl. 4d“, 
neboť se jedná o zjevnou chybu, když ustanovení čl. 4d 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 
není dále členěno. Pro dosažení úplné citace zmíněného 
nařízení doporučujeme za slova „nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000“ vložit slova „ze dne 
17. července 2000“. 
7. K čl. I bodu 14 (§ 44 odst. 1) 

Konstatujeme, že způsob novelizace předmětného 
ustanovení neodpovídá LPV ani pravidlům gramatiky. V 
souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV doporučujeme 
následující znění návětí bodu 14 čl. I: „V § 44 se na konci 
odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s 
výjimkou“ a písmena a) až e), která znějí:“. 
Upozorňujeme také na nejasné znění navrhovaného 
ustanovení § 44 odst. 1 písm. e), kde se operuje s lhůtou 
vyjádřenou slovy „do deseti dnů od jejich vstupu“. Vyhláška 
č. 136/2004 Sb., ani plemenářský zákon však pojem „vstup“ 
neznají, takže se předmětná lhůta stává zcela neurčitou, 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Do návrhu vyhlášky byl doplněn odkaz na čl. 27 nařízení Komise 
(EU) 2015/262, který tento okamžik uvádí. 
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neboť není zřejmé, od jakého okamžiku počíná běžet. Z 
toho důvodu doporučujeme diskutovanou formulaci změnit 
v zájmu právní jistoty a srozumitelnosti právní normy. 
8. K čl. I bodu 21 (§ 46 odst. 6) 

Jelikož je dle zvláštní části odůvodnění záměrem 
předkladatelů sjednotit lhůtu pro identifikaci koňovitého na 
30 pracovních dnů, upozorňujeme na skutečnost, že v 
ustanovení § 46 odst. 6 novelizované vyhlášky zůstala 
nepovšimnuta lhůta 30 dnů bez přívlastku pracovních. Z 
toho důvodu doporučujeme následující znění bodu 21 čl. I: 
„V § 46 odst. 6 se za slova „ve lhůtě 30“ vkládá slovo 
„pracovních“ a slova „čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 
504/2008“ se nahrazují slovy …“. 
9. K čl. I bodu 23 [§ 48 písm. u) až z)] 

Upozorňujeme, že vzhledem ke stylizaci návětí § 48 
novelizované vyhlášky je třeba, aby byla jednotlivá písmena 
formulována v nominativu. Tomuto požadavku však 
nevyhovuje znění navržených ustanovení § 48 písm. y), z), 
neboť jsou formulována v akuzativu. V zájmu zachování 
jednotné terminologie doporučujeme v souladu s § 48 písm. 
p) novelizované vyhlášky následující znění předmětných 
písmen: „y) označení země, v níž se nachází hospodářství, 
kde je koňovitý držen20a), z) označení země, ve které se 
koňovitý narodil, jde-li o koňovitého pocházejícího ze 
zahraničí20a)“. 
10. K čl. I bodu 24 (poznámka pod čarou č. 20a) 
V zájmu jednotného citování unijních norem doporučujeme 
slovo „Článek“ nahradit slovem „Čl.“ (viz bod 9 čl. I). 
Dále upozorňujeme, že body 23 a 24 čl. I by měly být 
prohozeny, jelikož změna týkající se poznámky pod čarou 
č. 20a se v platném znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., s 
vyznačením navrhovaných změn vyskytuje dříve než 
změna spočívající v doplnění písmen u) až z). 
11. K čl. I bodu 25 (§ 49 odst. 7) 

Doporučujeme z návětí bodu 25 čl. I vypustit slovo „nový“, 
jelikož dle čl. 58 odst. 4 písm. a) LPV je toto adjektivum 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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nadbytečné. 
12. K vyznačení podpisového místa ministra 

Doporučujeme doplnit na konec návrhu slovo „ministr“ (viz 
přílohu č. 3 k LPV). 

 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 7 – k § 13 odst. 4 

Podle odůvodnění dochází v souladu s přímo použitelným 
předpisem ke zpřesnění určení okamžiku, ke kterému je 
povinnost koňovitého identifikovat, přičemž pro všechny 
narozené koňovité má být uplatňována jedna lhůta bez 
ohledu na období, v kterém se koňovitý narodil. 
Domníváme se však, že navržený normativní text s 
odůvodněním nekoresponduje, neboť z něj plynou lhůty 
dvě. První možností je označit koňovitého před odstavem, 
tj. do stáří 8 měsíců tak, aby byl průkaz vydán před 
opuštěním hospodářství. Druhá varianta pak spočívá v 
možnosti označení zvířete nejpozději do 12 měsíců od data 
narození. Podle čl. 12 odst. 2 prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 2015/206 lze omezit maximální povolenou (12 
měsíců ode dne narození) pouze na šest měsíců, nikoliv na 
8 měsíců, jak je navrhováno. Doporučujeme popsané 
rozpory vyjasnit a ustanovení revidovat.  
Dále upozorňujeme, že odkaz na právní předpis Evropské 
unie je třeba upravit tak, aby odpovídal skutečnému názvu 
[„s prováděcím nařízením Komise (EU)…“]. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 5 – k poznámce pod čarou č. 11b 

Doporučujeme uvádět přesný název přímo použitelného 
předpisu, a proto písmena „(ES)“ doporučujeme nahradit 
výrazem „(EU)“. 

 
Akceptováno. 
Text ustanovení byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno podle připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K čl. I bodu 6 – k § 13 odst. 3 

Opětovně doporučujeme respektovat název evropského 
předpisu a nově vkládanou pasáž navrhujeme upravit 
následovně „prováděcím nařízením Komise (EU) č. 
2015/262“. 
K čl. I bodu 9 – k poznámce pod čarou č. 16 
V souladu s čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme název předpisu Evropské unie uvést v českém 
znění tak, jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie. 
K čl. I bodu 21 – k § 46 odst. 6 
Doporučujeme nově vkládanou pasáž uvést v následující 
podobě „ čl. 35 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
2015/262“. 
K čl. I bodu 23 – k § 48 písm. v) 

Před slovo „nařízení“ navrhujeme vložit slovo 
„prováděcího“. 

Akceptováno podle připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
Text bude znít: „ …nařízením Komise (EU) 2015/262“. 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno podle připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
Text bude znít: „čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/262“. 
 
 
Akceptováno podle připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
Text bude znít: „ …nařízení Komise (EU) 2015/262“. 

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 – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Doporučující připomínky: 
1. Definice problému:  
Doporučujeme upřesnit definici problému. Uvedení 
transpozice a adaptace prováděcího nařízení Komise 
jakožto důvodu nelze považovat na problém.  

 
Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 
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Odůvodnění: Uvedenými právními akty EU byly zřejmě 
řešeny problémy, které lze uvést a vysvětlit, proč se jednalo 
o problém, jaký byl jeho rozsah z hlediska dotčených 
skupin, které předkladatel uvádí. 
2. Identifikace dotčených subjektů: 

Doporučujeme zvážit rozšíření vyjmenovaných subjektů o 
pověřenou osobu a uznané chovatelské svazy. 
Odůvodnění: V rámci specifikace nákladů předkladatel tyto 
subjekty uvádí jako subjekty, kterým navrhovaná právní 
úprava přinese nutné výdaje. Ačkoliv jsou mezi 
identifikovanými dotčenými subjekty uvedeny chovatelé 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, nelze z tohoto 
tvrzení jednoznačně vyvodit, že jsou tito chovatelé identičtí 
s uznanými chovatelskými  svazy, kterým mají   vzniknout 
náklady. 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant: 
Doporučujeme rozšířit analýzu nákladovosti, včetně 
upřesnění informace, že nutné úpravy informačního 
systému ústřední evidence budou hrazeny z provozních 
výdajů Ministerstva zemědělství, aniž by to mělo dopad na 
státní rozpočet. 
Odůvodnění: Po srovnání tvrzení předkladatele, že právní 
úprava přinese výdaje pro vydávající osoby průkazů koní, s 
prohlášením, že se nepředpokládá zvýšení finančních 
nákladů u dotčených subjektů, není jasné, zda zůstane 
výše této položky stejná nebo dojde ke zvýšení výdajů. 
Pokud mají být vzniklé náklady na IS pokryty provozními 
výdaji Ministerstva zemědělství, mělo by být prokazatelným 
způsobem upřesněno, že v kapitole rezortu pro tyto účely 
jsou k dispozici potřebné finanční prostředky, a to v rámci 
stávajícího schváleného státního rozpočtu (pokud má 
účinnost vyhlášky nabýt dnem 1. 1. 2016), či zda byla tato 
položka zohledněna v návrhu kapitoly rezortu pro rok 2016. 
Nutno upozornit na skutečnost, že předložení 
navrhovaného prováděcího předpisu nebylo součástí Plánu 
přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
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2016. 
4. Návrh řešení: 

Doporučujeme upravit formulaci věty, že „zachování 
vyhlášky v nezměněné podobě by bylo v rozporu s 
podmínkami členství v EU“, neboť ve skutečnosti by nebylo 
dosaženo výsledku požadovaného směrnicí po stránce 
právní; požadavky směrnice by nebyly náležitě, věcně 
správně a aplikovatelně promítnuty do vnitrostátního 
transpozičního předpisu či opatření. 
Odůvodnění: Předkladatel uvádí jako důvod předložení 
navrhované právní úpravy transpozici směrnice a adaptaci 
prováděcího nařízení Komise. Směrnice je závazná pro 
každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož 
má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se 
ponechává vnitrostátním orgánům. Vnitrostátní 
implementací směrnice se rozumí dosažení (splnění) 
směrnicí požadovaného výsledku (který je pro ČR 
závazný), právně i fakticky, a to vnitrostátní transpozicí 
směrnice a aplikačně-praktickou a potažmo faktickou 
implementací směrnice. 
5. Zhodnocení korupčních rizik: 

Doporučujeme zpracování chybějícího zhodnocení 
korupčních rizik v souladu s Legislativními pravidly vlády čl. 
16 odst. 4 dle metodiky CIA zveřejněné na: 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
temata/cia/metodika-CIA.pdf 

 
Akceptováno. 
Odůvodnění přeformulováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 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 
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plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Zásadní připomínky: 
1. Navrhovaná úprava má adaptační vztah k nařízení EU č. 
2015/262. Příslušné body však nejsou podtrženy a 
označeny celexovým číslem a ani není přiložena rozdílová 
tabulka podle přílohy č. 5 LPV. Je nutné postupovat podle 
přílohy č. 5 LPV. 
2. V písmeni b) obecné části odůvodnění není uvedeno 
nařízení EU č. 2015/262 a není s ním potvrzena slučitelnost 
s právem EU (Čl. 16 odst. 4 LPV a Čl. 17 odst. 1 MP). 
Tento nedostatek je nutno napravit.  
3. Odkaz v písmeni b) obecné části odůvodnění na směrnici 
98/34/ES je vhodné nahradit odkazem na směrnici EU č. 
2015/1535. 
4. Upozorňujeme, že předkladatel nedodržel lhůtu pro 
předložení implementačního návrhu do připomínkového 
řízení podle ustanovení Čl. 6b odst. 4 MP. 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky adaptuje právní řád ČR na prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, 
kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS 
a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých 
(nařízení o průkazu koňovitých). 
Návrh vyhlášky dále transponuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, 
kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o 
počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v 
členských státech. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
S ohledem na absenci formálních náležitostí návrhu ve 
vztahu k adaptaci na nařízení EU č. 2015/562 se odbor 
kompatibility nemohl vyjádřit k slučitelnosti adaptačních 
ustanovení s právem EU. 
Zásadní připomínka: 

 
 
 
Akceptováno.  
Celexová čísla doplněna do textu návrhu vyhlášky, rozdílová 
tabulku doplněna. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky, odůvodnění i rozdílová tabulka byly doplněny 
podle požadavků odboru Kompatibility. 
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K Čl. II – Účinnost 
Nabytí účinnosti návrhu vyhlášky je stanoveno dnem 1. 
ledna 2016. Podle zvláštní části důvodové zprávy je nabytí 
účinnosti stanoveno s ohledem na transpoziční lhůtu 
směrnice EU č. 2014/64. 
Podle ustanovení čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/64 členské 
státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. 
ledna 2016 a použijí tyto předpisy ode dne 18. července 
2019. 
Návrh vyhlášky je v rozporu s unijní úpravou, když odlišně 
stanoví nabytí účinnosti/použitelnost transpozičních 
ustanovení směrnice EU č. 2014/64. 
Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu s unijní 
úpravou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka:  
Doporučujeme formulovat předkládací zprávu (druhý 
odstavec) a obecnou části odůvodnění (bod 1.2 a 3.3) tak, 
aby bylo patrno, že se jedná o adaptaci právního řádu ČR 
na nařízení EU a nikoli, že se jedná o adaptaci nařízení EU 
na právní řád ČR. 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
Zhodnocení slučitelnosti návrhu vyhlášky stran adaptace na 
nařízení EU č. 2015/262 nebylo provedeno.  
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

Vysvětleno. 
Ustanovení čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/64/EU zavazuje členské 
státy provést úpravu národních právních předpisů upravující 
obsah databáze popisované v čl. 14 odst. 3 části C směrnice 
64/432/EHS včetně jejich účinnosti do 18. ledna 2016.  
Vlastní použitelnost takto rozšířené databáze je z pohledu práva 
EU využitelné až v návaznosti na Nařízení č. 1760/2000 (ve 
znění Nařízení č. 653/2014), které možnost elektronické 
identifikace na celounijní úrovni zavádí počínaje 18. červencem 
2019 (článek 4 odst. 4 a dále znění přílohy č. I Nařízení č. 
1760/2000) – odtud se tedy vzala ta zmínka o použití národních 
právních předpisů. Do této doby není nahlíženo na elektronické 
identifikátory jako na rovnocenné konvenčním identifikátorům 
(klasickým ušním známkám) – nicméně však již před tímto dnem 
může být zvíře identifikováno i elektronicky. V takovém případě 
je nezbytné v databázi evidovat u zvířete též elektronický 
identifikátor. Již nyní avizovaly některé členské země používání 
těchto elektronických identifikátorů v rámci národní právní úpravy 
(s vědomím, že pro obchodování jsou povinné 2 konvenční 
identifikátory).  
Jinými slovy, je po členských státech požadováno, aby databáze 
byla schopna zaznamenat údaje o elektronických 
identifikátorech již od ledna 2016 – jedná se o téměř nicotné 
rozšíření databáze, přičemž pro obchodování je elektronický 
identifikátor použitelný od 18. července 2019 
 
Akceptováno. 
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Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Doporučující připomínka: 

K citaci nadpisu návrhu vyhlášky 

Doporučujeme na konci nadpisu vyhlášky doplnit čárku a 
slova ve znění pozdějších předpisů. Tímto způsobem bude 
nadpis vyhlášky uveden do souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2, resp. s čl. 31 odst. 2, věta poslední, Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 

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.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABQRL9)



13 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez vyjádření.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

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 připomínek.  

V Praze dne 18. 11. 2015 
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