
IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 
24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
4. srpna 2017, č.j. 39445/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
           

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínka: 
Pouze pro pořádek si dovolujeme uvést, že mezi podkladovými materiály uvedená položka platné 
znění předpisu je v tomto případě zcela obsoletní. 

 
Akceptováno.  
Platné znění bylo 
doplněno. 

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 

Bez připomínek.  

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 

Bez připomínek.  

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

Doporučující připomínky: 
1. V části III. Odůvodnění je v odstavci „Rozhodování o provedení RIA“ uvedeno: „RIA nebyla 

zpracována, protože … byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 
s informací, že se RIA provést neukládá.“.  
Úkol byl ale zařazen do Plánu přípravy vyhlášek již na rok 2016, resort MZE bod 30., a to ve 
znění: „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech 
žádosti….jejího ohlašování.“ RIA se nepožadovala. 

 
 
 
 

2. Materiál vložený pro Meziresortní připomínkové řízení do eKLEPu v části označené jako „Platné 
znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn a doplnění“ obsahuje návrh nové vyhlášky 
(a nikoliv přeškrtaný obsah stávající vyhlášky); tato část materiálu je tedy totožná s částí II. Návrh 
vyhlášky. 

 
Vysvětleno.  
Podle Plánu přípravy 
vyhlášek na rok 
2017 je u MZe pod 
bodem 11 zařazen 
návrh vyhlášky, 
kterou se mění 
vyhláška č. 2/2013 
Sb.   
 
Akceptováno.  
Platné znění bylo 
doplněno podle 
požadavku.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Stanovisko 
k návrhu vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti 

o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a 
obsahových náležitostech jejího ohlašování 

(materiál Ministerstva zemědělství, č.j.: 39445/2017-MZE-12152, ze dne 4. srpna 2017, 
 určený pro připomínkové řízení) 

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. 

Vzato na vědomí. 
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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:  
Oblast dotčená návrhem není právem EU přímo regulována.  
Připomínky a případné návrhy změn:  
K návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 
není s právem EU v rozporu.  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Mgr. Markéta Řádková  
V Praze dne 11. září  2017 
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