
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o 
odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti  
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 21. prosince 2018 s termínem dodání stanovisek 
do 17. ledna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínka: 
 
K § 6 odst. 3: 
 Osoba pověřená vést ústřední evidenci 
hospodářských zvířat má dle navrhovaného ustanovení 
schvalovat formát zasílaných datových souborů, které 
jsou jí zasílány provozovateli potravinářských podniků 
provozujících jatka. Domníváme se, že ustanovení by 
mělo být koncipováno tak, že přípustné formáty by měly 
být za účelem naplnění zákonného zmocnění 
jednoznačně stanoveny přímo prováděcím právním 
předpisem, a to například v příloze (srov. vyhláška č. 
194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a 
provozování informačního systému datových schránek, 
ve znění pozdějších předpisů). 
 

 
 
Vysvětleno. 
Datová věta je formát, kterým se zasílají prostřednictvím 
elektronické komunikace výsledky klasifikace do 
Integrovaného zemědělského registru. Konstrukce datové 
věty je probírána na klasifikačních kurzech. Vzorec pro 
vytvoření datové věty je již implementovaný v software, 
který zpracovává výsledky klasifikace. 
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 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K § 2 písm. a) a § 9 odst. 1 písm. b): 
 V předmětných ustanoveních je odkazováno na 
zákon, aniž by však bylo specifikováno, o jaký zákon se 
jedná. S ohledem na skutečnost, že jím s nejvyšší 
pravděpodobností je zákon č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, k jehož provedení je vyhláška vydávána, 
doporučujeme zkratku „zákon“ zavést již v úvodní větě. 
 

Akceptováno. 
Do úvodní věty byla doplněna zkratka (dále jen „zákon“). 

 K § 3: 
 V souladu s čl. 68 odst. 2 ve spojení s čl. 61 odst. 
3 písm. c) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
uvést úplnou citaci evropského předpisu. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o standardní normativní odkaz, úplná citace 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 
je uvedena v poznámce pod čarou č. 1. 

 K § 9 odst. 3: 
 V souladu s terminologií používanou správním 
řádem navrhujeme hovořit spíše o vydání osvědčení a 
nikoliv o vystavení osvědčení. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 9 odst. 5: 
 Navrhujeme upřesnit, že se jedná o žádost o 
prodloužení platnosti osvědčení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9TA8QF0)



 4   

 
Ministerstvo financí 
 

K § 2: V písmenu b) je použit pojem „zákon“, aniž je 
specifikováno, o jaký zákon se jedná. Tento zákon je 
třeba konkretizovat. Stejná připomínka platí i pro § 9 odst. 
1 písm. b).  
 

Akceptováno. 
Do úvodní věty byla doplněna zkratka (dále jen „zákon“). 

 K § 9: Toto ustanovení upravuje jak vydávání osvědčení 
o odborné způsobilosti, tak jeho prodlužování. 
Doporučujeme rozdělit na dva samostatné paragrafy 
podle obsahu úpravy. V odst. 5 je třeba specifikovat, že 
se jedná o „žádost o prodloužení platnosti osvědčení“. 
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Text odstavce 5 byl upraven. Podle názoru předkladatele je 
paragraf s názvem „Osvědčení o odborné způsobilosti“ 
přehledný, první tři odstavce upravují vydání tohoto 
osvědčení a další tři odstavce jeho prodlužování. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

K § 1 poznámce pod čarou č. 1 návrhu: 

 Upozorňujeme předkladatele, že nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 bylo 
několikrát novelizováno a je tak nezbytné jej v souladu 
s čl. 68 Legislativních pravidel vlády uvádět s dovětkem „v 
platném znění“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky z 
hlediska slučitelnosti s právem EU. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti s právem EU: 

K § 2 písm. a) a § 9 odst. 1 písm. b) návrhu: 

 Z ustanovení není zřejmé, co se myslí pod 
pojmem „zákon“. Pokud měl předkladatel pojmem 
„zákon“ na mysli zákon č. 110/1997 Sb., doporučujeme 
zavést legislativní zkratku v místě uvedení úvodní věty a 
tu pak použít i v samotném textu návrhu. 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Do úvodní věty byla doplněna zkratka (dále jen „zákon“). 

 K § 8 odst. 4 a 5 návrhu: 

 Doporučujeme sladit pojmy „opakování“ a 
„oprava“. Předkladatel v souvislosti s neúspěšnou 
zkouškou uvádí v odst. 4 pojem „opakovat“, načež v odst. 
5 je použit pojem „opravná zkouška“. V zájmu 
přehlednosti a právní jistoty tak navrhujeme v odst. 5 
nahradit slovo „opravou“ slovem „opakovanou“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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