
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 16. 8. 2017, s termínem dodání stanovisek do 6. 9. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády – Odbor 
kompatibility 

K bodům 5, 13, 14, 15 a 16 (§ 5 odst. 2 písm. a), přílohy č. 4, 5, 
6 a 7): 
 Zákon č. 281/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
§ 7 odst. 1 váže vydání povolení k nakládání s vysoce rizikovým 
biologickým agens nebo toxinem fyzické osobě na pobyt na 
území ČR, přičemž v odst. 2 je upřesněno, že pro fyzické osoby 
s pobytem na území některého členského státu EU se splnění 
podmínky pobytu na území ČR nevyžaduje (obdobně pro 
právnické osoby se sídlem v jiném členském státě se 
nevyžaduje sídlo v ČR).  
 Navrhované znění § 5 odst. 2 písm. a) vyhlášky zahrnuje 
mezi údaje vedené v evidenční knize místo trvalého pobytu. 
Upozorňujeme, že osoby s pobytem v jiném členském státě EU 
nemusí mít v ČR zřízen trvalý pobyt a ani v jejich domovském 
státě nemusí být obdobný institut zaveden. Doporučujeme proto 
v ustanovení alternativně uvést adresu bydliště, nemá-li osoba 
trvalý pobyt. 

Dále je mezi uváděnými údaji zahrnuto identifikační číslo 
a rodné číslo fyzické osoby a identifikační číslo právnické 
osoby. I zde je možné, že fyzické osobě pobývající, resp. 
právnické osobě se sídlem v jiném členském státě EU nebylo 
takové číslo přiděleno. Proto navrhujeme doplnit ustanovení o 
slova ", bylo-li přiděleno", resp. alternativně k rodnému číslu 

Akceptováno  
Text bude upraven dle připomínky. 
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uvést datum narození, jak to předkladatel navrhuje v přílohách.  
Obdobně je výše uvedené připomínky nutné zapracovat 

také do znění formulářů v přílohách č. 4, 5, 6 a 7, neboť i zde se 
objevuje kolonka pro identifikační číslo nebo adresu trvalého 
pobytu. 
 

Ministerstvo vnitra K názvu vyhlášky:  
 Za text „474/2002 Sb“ doporučujeme vložit tečku. Tuto úpravu 
navrhujeme  
i v úvodní větě čl. I vyhlášky. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 5 – k § 5 odst. 2:  
 Doporučujeme sjednotit používané tvary formulace „obchodní 
firma nebo název“, resp. „název nebo obchodní firma“ – vedle § 5 
odst. 2 viz vzory v přílohách. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 9 – k § 7a a 7b: 
Formulace „Údaje k žádosti (oznámení, ohlášení) … se 

podávají na formuláři“ je dle našeho mínění zavádějící nadbytečně 
komplikovaná, neboť s ohledem na text zmocňovacích ustanovení § 
10 odst. 3, § 14 odst. 7 a § 17a odst. 6 zákona by plně postačovalo 
uvést, že vzor formuláře daného dokumentu (žádost, oznámení, 
ohlášení) je uveden v příslušné příloze.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 11 – k příloze č. 2:  
 V příloze č. 1 jsou užívány pro označení jednotlivých částí 
seznamu arabské číslice, v příloze č. 2 jsou však užívány římské 
číslice, přestože se jedná o téměř totožné rozdělení. Doporučujeme 
proto způsob členění seznamů biologických agens a toxinů sjednotit. 
 

Neakceptováno 
Rozdílné typy číslování jsou převzaty 
z původního znění vyhlášky č. 474/2002 Sb. 
Důvodem pro rozdílné číslování je snaha 
minimalizovat odvolání na nesprávnou 
skupinu biologických agens nebo toxinů. 
Části věnované genetickým elementům a 
geneticky modifikovaným organismům jsou 
totiž v obou přílohách totožné a použití 
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odlišného číslování jasně odkazuje na 
konkrétní skupinu biologických agens nebo 
toxinů.  

K čl. I bodům 13, 14, 16 a 17 – k poznámkám pod čarou č. 1 až 8:  
 Upozorňujeme, že dle čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády je obsahem poznámky pod čarou pouze citace právního 
předpisu, text jiné povahy se do poznámek pod čarou neuvádí. 
Navrhujeme proto poznámky pod čarou č. 1 až 8 vypustit a nahradit 
je případně vysvětlivkami v textu předpisu. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo kultury Doporučujeme do výčtu zákonů v úvodní větě vyhlášky doplnit 
také zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých 
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1055), 
který byl 18. srpna 2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 89 
pod číslem 253/2017 Sb.  
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu K odůvodnění – obecné části, 2. odstavci: doporučujeme text 

„aktualizované seznamy Nařízení Rady (ES) 248/2009,“ nahradit 
textem „aktualizované seznamy nařízení Rady (ES) 428/2009,“. 

 

Akceptováno 

K návrhu vyhlášky - novelizačnímu bodu 5: Upozorňujeme, že podle 
§ 77 odst. 1 občanského zákoníku se jménem člověka rozumí „jeho 
osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné 
příjmení, která mu podle zákona náležejí”. Pro zachování 
terminologické jednoty právního řádu doporučujeme příslušná 
ustanovení v § 5 upravit tak, aby obsahovala pouze obecný termín 
„jméno“. 
 

Neakceptováno 
Ustanovení § 77 odst. 1 občanského 
zákoníku, skutečně definuje jméno 
člověka jako jeho „… osobní jméno a 
příjmení, popřípadě jeho další jména a 
rodné příjmení, které mu dle zákona 
náležejí“.  
Obecný pojem „jméno“ bychom mohli 
převzít do znění vyhlášky, ale jelikož 
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působnost Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost je dána především zákonem 
č. 263/2016 Sb. (a jeho vyhláškami), 
zákonem č. 19/1997 Sb. a zákonem č. 
281/2002 Sb., kde je používáno spojení 
„jméno, popřípadě jména, a příjmení“, tak 
v rámci zachování terminologické 
jednotnosti považujeme za vhodné 
ponechat původní navrhované znění 
vyhlášky a neměnit tak nově zavedenou 
legislativu. Vyhláška totiž zejména 
reaguje na letošní novelu zákona č. 
281/2002 Sb. Kromě toho v definici, v § 
77 odst. 1 občanského zákoníku, je 
stanoveno i „ … a rodné příjmení …“, 
které však není vyžadováno v návrhu 
vyhlášky v rámci úvodních ustanovení v 
evidenční knize, tudíž i z tohoto důvodu 
nemožno použít pojem „jméno“ (které dle 
občanského zákoníku obsahuje tento 
definiční znak). V neposlední řadě, 
občanský zákoník odkazuje na zákon o 
matrikách, čili na zákon, dle kterého 
člověku náleží osobní jméno a příjmení, 
popřípadě jeho další jména a rodné 
příjmení, avšak ani sám zákon o 
matrikách nepoužívá obecný pojem 
„jméno“. 

K návrhu vyhlášky – novelizačnímu bodu 6:  Doporučujeme v souladu 
v souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doplnit za slova 
„v příloze č. 3“ slova „k této vyhlášce“. Dále upozorňujeme na to, že v 
ustanovení § 6 odkazujete na přílohu č. 2 vyhlášky s tím, že je v ní 
uveden vzor doplňkových informací. Z tohoto důvodu doporučujeme 

Akceptováno 
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buď doplnit na začátek nadpisu uvedené přílohy slovo „vzor“, nebo 
upravit text v dotčeném ustanovení § 6. Podobně doporučujeme 
upravit novelizační bod 9. 
 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 

Do přílohy č. 1 odst. 4 a do přílohy č. 2 odst. IV vyhlášky 
doporučujeme doplnit odkaz na zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve 
znění pozdějších předpisů. Odůvodnění: pojem „geneticky 
modifikovaný organismus“ je definován v zákoně č. 78/2004 Sb. 

Neakceptováno 
Zákon je zaměřen pouze na určitou skupinu 
organismů – na biologická agens [viz definice 
BA v § 2 písm. a) zákona č. 253/2017 Sb.] – 
a na toxiny. Nevztahuje se tedy obecně na 
všechny GMO a domníváme se, že by odkaz 
ve spojení s nadpisy bodu 4. Přílohy č. 1 k 
vyhlášce nebo bodu IV. Přílohy č. 2 k 
vyhlášce mohl být matoucí. 
Upřesnění k položkám v části „Genetické 
elementy a geneticky modifikované 
organismy“ je v příloze č. 1 uvedeno 
v poznámce 3 a 4, v příloze č. 2 v poznámce.  

K novelizačnímu bodu 5, § 5 odst. 1 písm. a) a b): Navrhujeme zvážit 
použití slovního spojení „nemohly být nerozpoznatelně odstraněny, 
změněny“ a „nemohly být nerozpoznatelně vloženy nové údaje“.   

 
Máme za to, že dle informací obsažených v důvodové zprávě není 
žádoucí, aby byly údaje zaznamenané v evidenční knize měněny, a 
to ani rozpoznatelně. Výjimkou jsou opravy, na něž odkazuje 
ustanovení § 5 odst. 3. Navrhujeme tedy odstranit slovo 
„nerozpoznatelně“ z obou předmětných ustanovení návrhu, 
alternativně také do textu doplnit odkaz na výjimku dle ustanovení § 5 
odst. 3. 

Akceptováno 
Toto ustanovení bude upraveno rovněž 
v souladu s připomínkou Ministerstva 
financí a to tak, že: 
 
Slovo „nerozpoznatelně“ bude vypuštěno 
a bude pouze konstatováno, že  
„(2) Evidenční kniha musí být vedena tak, 
aby  

a) údaje v ní evidované nemohly být 
odstraněny nebo změněny,“.  

 
V písmenu b) bude slovo 
„nerozpoznatelně“ z obdobných důvodů 
(dvojí zápor) nahrazeno slovy 
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„nepovolanou osobou“, aby tak 
pamatovalo na situaci, že bude možné 
opravit záznamy dle § 5 odst. 3. 

Ministerstvo financí Na konci úvodní věty návrhu vyhlášky doporučujeme vypustit slovo 
„zákona“. 

Akceptováno  

V Čl. I bodu 1 - § 1: v názvu paragrafu navrhujeme doplnit slovo 
„úpravy“. 

Akceptováno 
 

V bodu 4 - § 4 odst. 1: v souvislosti s tímto ustanovením není zcela 
jasné, kým je osoba určená k evidenci vysoce rizikových a rizikových 
biologických agens a toxinů, a na tuto otázku nedává odpověď ani 
odůvodnění.  

Vyplývá-li toto určení přímo ze zákona č. 281/2002 Sb., je třeba to v 
odůvodnění uvést. Jinak by to měl stanovit přímo text vyhlášky. Není 
totiž možné hovořit o určené osobě, aniž by bylo zřejmé, kdo touto 
osobou je.  

Z legislativních hledisek navrhujeme v odstavci 1 slova „do evidenční 
knihy“ nahradit slovy „v evidenční knize“, a to v zájmu jednotnosti 
dikce s § 5 odst. 4, kde se rovněž hovoří o vedení záznamů v 
evidenční knize.  

Akceptováno 
 
Navrhujeme v souladu s připomínkou § 4 
odst. 1 upravit na: „Evidenci vysoce 
rizikových a rizikových biologických 
agens a toxinů vede osoba určená 
statutárním orgánem, která je zapsána v 
evidenční knize, prováděním záznamů v 
evidenční knize.“ 

 
 

 

V bodu 5 - § 5: doporučujeme rozdělit úvodní část odstavce 1 
na odstavce 1 a 2 s tím, že by odstavec 1 tvořila první věta 
dosavadního odstavce 1 a zbytek textu by byl odstavcem 2. 
Následující odstavce by bylo třeba přečíslovat.  

V dosavadním odstavci 1 písmeno a) navrhujeme uvést souvislým 
textem (bez členění do bodů). Upozorňujeme na to, že užití dvojího 
záporu v tomto písmenu – „nemohly být nerozpoznatelně“ vede 
výkladem a contrario k tomu, že evidované údaje mohou být 
odstraněny nebo změněny rozpoznatelně, což jistě nebylo úmyslem 

Akceptováno 
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autorů novely.   

Jsme proto názoru, že slovo „nerozpoznatelně“ je třeba z textu 
písmene a) vypustit a prostě konstatovat, že  

„(2) Evidenční kniha musí být vedena tak, aby  
a) údaje v ní evidované nemohly být odstraněny nebo 
změněny,“.  

V písmenu b) slovo „nerozpoznatelně“ z obdobných důvodů (dvojí 
zápor) doporučujeme nahradit slovy „nepovolanou osobou“.  

V písmenu d) navrhujeme nahradit slovo „záznam“ slovem „přehled“.  

V dosavadním odstavci 2 úvodní část písmene a) doporučujeme 
formulovat takto: 

„a) úvodní informace, a to“. 

V dosavadním odstavci 3 navrhujeme vložit za slova „Opravy 
záznamů“ slova „v evidenční knize“ a slova „vedení evidence“ 
nahradit slovy „provádění záznamů v evidenční knize“, a to v zájmu 
dikční shody s § 4 odst. 1. 

V bodu 6 - § 6: text paragrafu navrhujeme doplnit slovy „k této 
vyhlášce“.  

Akceptováno 

V bodu 7 - § 6a: v nadpisu paragrafu doporučujeme nahradit slovo 
„evidence“ slovy „evidenční knihy“, protože o to jde, jak z textu 
tohoto paragrafu vyplývá. 

Akceptováno 

V bodu 9 - § 7b: ve všech třech odstavcích navrhujeme doplnit slova 
„k této vyhlášce“. 

Akceptováno 

V  bodu 10 – Příloha č. 1: závorku navrhujeme uvést pod názvem Akceptováno 
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přílohy a zarovnat ji na střed. 

V závěru přílohy doporučujeme nahradit slovo „Poznámky“ slovem 
„Vysvětlivky“, protože jsme názoru, že se svým obsahem skutečně o 
vysvětlivky jedná. V zájmu přehlednosti je třeba jejich jednotlivé body 
oddělit mezerami. 

V bodu 11 – Příloha č. 2: závorku navrhujeme uvést pod názvem 
přílohy a zarovnat ji na střed.  

V závěru přílohy z obdobných důvodů jako v případě přílohy č. 1 
doporučujeme nahradit slovo „Poznámky“ slovem „Vysvětlivky“, 
v zájmu formální jednotnosti vysvětlivek i tady navrhujeme jednotlivé 
věty označit číslovkami 1) a 2) a oddělit je mezerami.  

Akceptováno 

V bodě 13 – Příloha č. 4: v závěru bodu 4 formuláře č. 2 
doporučujeme nahradit slova „V případě, že je“ slovem „Je-li“ 
a za slova „až g)“ vložit slovo „uvedena“.  

V bodě 5 písm. f) doporučujeme uvést na dalším řádku a od počátku 
textu písmene (nikoli vpravo, jako dosud) tuto větu: 

„Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte objem největšího 
fermentoru … … …“. 

Text umístěný u písmene f) navrhujeme vpravo vypustit.  

Obdobně doporučujeme postupovat i v dalším textu přílohy, která tak 
dosáhne lepší přehlednosti a formální i dikční shody. 

Písmeno g) doporučujeme členit namísto čtverečky pomocí bodů 1., 
2. a 3.  

Akceptováno 

V bodě 14 – Příloha č. 5: v části formuláře č. 1, která se týká 
právnické osoby, je třeba hovořit o statutárním orgánu, nikoli 

Akceptováno 
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o statutárním zástupci. To platí i pro poznámku pod čarou č. 5. 

V téže části formuláře je třeba slova „Příjmení a jméno“ nahradit slovy 
„Jméno a příjmení“, neboť v tomto pořadí je užívá celý návrh.  

Pokud se týče formuláře č. 2 bod 2 písmeno g), je třeba je opět členit 
nikoli čtverečky, ale pomocí bodů 1., 2. a 3.  

V bodě 16 - Příloha č. 7: text „Vybavení pracoviště, kde se 
ohlašovaná činnost provádí“ je třeba od následujícího bodu 1 oddělit 
mezerou.  

Pokud se týče bodu 2 písmeno g) formuláře, je třeba je opět členit 
nikoli čtverečky, ale pomocí bodů 1., 2. a 3.  

Akceptováno 

V bodě 17 – Příloha č. 8: bod 2 písmeno g) je třeba opět členit nikoli 
čtverečky, ale pomocí bodů 1., 2. a 3. 

Akceptováno 

 
 
V Praze dne 23. listopadu 2017  Vypracoval: JUDr. Eduard Klobouček       
 Podpis: …………………………… 
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