
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních.      

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
dne 30. srpna 2019, s termínem dodání stanovisek do 23. září 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY  
Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

 
1. K čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice: Jsme toho názoru, že by z pohledu 

efektivnější transpozice směrnice a s přihlédnutím k prioritám 
ČR na vnitřním trhu EU bylo vhodné do § 4 návrhu nařízení 
vlády přímo transponovat čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice. Žádáme 
tedy o zapracování čl. III písm. a) a písm. b) přiloženého 
návrhu usnesení vlády do § 4 návrhu nařízení.  
Zároveň žádáme, aby povinnost testu přiměřenosti vyplývající 
z bodu III. návrhu usnesení vlády byla rovněž uložena 
prostřednictvím novely Legislativních pravidel vlády. 
Z našeho pohledu by se tímto způsobem dostala tato povinnost 
lépe do obecného povědomí adresátů. Upozorňujeme, že 
povinnost provést posouzení přiměřenosti dle čl. 4 odst. 1 se 
vztahuje na členské státy jako celky. Takové posouzení je tedy 
třeba provést nejen u vládních návrhů zákonů, ale i u ostatních 
(poslaneckých, senátních apod.).  

 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Způsob transpozice směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové 
právní úpravy povolání byl projednán s odborem kompatibility i 
odborem vládní legislativy Úřadu vlády a je jimi považován za 
dostatečný a obhajitelný. Pro uložení povinnosti provést test 
přiměřenosti je za postačující považován regulační nástroj nižší úrovně, 
proto je tato povinnost uvedena v návrhu usnesení vlády. 
Co se týče novelizace Legislativních pravidel vlády, na základě 
předchozích konzultací Úřad vlády nepovažuje tento postup za vhodný, 
vzhledem k tomu, že nařízení se týká úzkého okruhu návrhů právních 
předpisů a zavedení této povinnosti do obecných Legislativních pravidel 
vlády by tento obecný nástroj regulace legislativních pravidel zbytečně 
zatěžovalo zvláštními pravidly. 
Platí, že rámci přípravy právního předpisu je předkladatel dle 
současných pravidel legislativního procesu povinen zhodnocení 
(souladu s mezinárodním nebo evropským právem) provést alespoň 
v obecné části odůvodnění návrhu. Právě na tomto však způsob 
transpozice směrnice staví. Požadavky na tvorbu zákonů v českém 
právním řádu jsou velmi zásadně odlišné pro návrhy vládní (viz 
požadavky na zdůvodnění a jiné doprovodné dokumenty v 
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Legislativních pravidlech vlády nebo Obecných zásadách hodnocení 
dopadů regulace) a návrhy jiných předkladatelů (viz např. požadavky na 
důvodovou zprávu v zákoně o Jednacím řádu PSP). Domníváme se 
proto, že je přiměřené požadovat při přípravě vládních návrhů detailní 
vyhodnocení v podrobnější písemné podobě již při přípravě návrhu (viz 
návrh usnesení), kdežto u jiných návrhů ponechat vyhodnocení při 
přípravě pouze v obecné rovině, přičemž podrobnější informace musí 
předkladatel poskytnout MŠMT za účelem předání Evropské komisi až 
po přijetí návrhu.  
 

 
2. K čl. 8 odst. 2 směrnice: Žádáme vyjasnit v návrhu nařízení 

situaci okolo informování a zapojení zúčastněných stran ve 
smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice. MPO je garantem problematiky 
vnitřního trhu a mj. také volného pohybu osob a služeb v 
rámci EU, a proto by mělo být formálně co nejvíce zapojeno 
do procesu informování o nových testech přiměřenosti pro 
stávající anebo novou právní úpravu regulovaných povolání.  

 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Čl. 8 odst. 2 směrnice má zajistit poskytnutí informací o chystaných 
opatřeních všem subjektům, kterých se toto opatření týká, včetně 
zájmových svazů a sociálních partnerů. Rovněž má toto ustanovení dát 
těmto dotčeným subjektům možnost vyjádřit svá stanoviska. MŠMT má 
za to, že tato povinnost je dostatečně splněna v rámci stávajícího 
připomínkového řízení. MŠMT se samozřejmě nebrání úzké spolupráci 
s MPO při připomínkování právních předpisů. 
Zavedení specifické konzultační procedury považujeme za transpozici 
nad rámec požadavků směrnice, která musí být dle usnesení vlády č. 64 
ze dne 25. ledna 2016 dostatečné odůvodněna. MŠMT jako gestor 
nevidí pro takový postup důvod, zvláště vzhledem ke skutečnosti, že 
všechna ministerstva a relevantní stakeholdeři jsou připomínkovými 
místy. Navíc, konzultace s relevantními subjekty ohledně nové regulace 
by měla být provedena již v rámci přípravy právního předpisu gesčním 
resortem. Zavedení zvláštní konzultační procedury by znamenalo pouze 
navýšení administrativní zátěže. I Evropská komise v průběhu 
vyjednávání směrnice nabádala členské státy k využití stávajících 
procedur tam, kde je to možné. 
 

Ministerstvo 
práce a 

sociálních 
věcí 

1. Považujeme některá ustanovení obsažená v návrhu za 
nadbytečná (například znění § 5 a § 6), neboť vyplývají z 
Legislativních pravidel vlády a předkladatel musí provést v 
podstatě totožné zhodnocení v rámci Hodnocení dopadů 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Ustanovení § 5 a § 6 návrhu nařízení jsou stěžejní ustanovení tohoto 
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regulace (RIA), přičemž navrhovaný předpis žádným 
způsobem tuto skutečnost nereflektuje a podle našeho názoru 
přináší další byrokratickou zátěž. Žádáme jasné zdůvodnění 
navrhované úpravy. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 

2. Není zřejmé, na základě jakého článku příslušné směrnice 
vzniká povinnost po přijetí příslušné právní úpravy informovat 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
Směrnice hovoří (a její název tomu i odpovídá) o testu 
přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy, přičemž 
stanoví povinnost členským státům sledovat soulad nových 
nebo pozměněných předpisů. Žádáme jasné zdůvodnění 
navrhované úpravy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 

3. Ve srovnávací tabulce je uvedeno, že článek 4 odst. 1 a 6 
směrnice jsou transponovány předloženým návrhem nařízení 
vlády, nicméně rozdílová tabulka tyto články nezmiňuje. 

transpozičního předpisu. V § 5 jsou definovány důvody, pro něž je 
možné přijmout profesní regulaci, a rovněž jsou zde definovány důvody 
obecného zájmu. V § 6 jsou uvedena kritéria, která je třeba posoudit při 
zavádění nové nebo změně stávající profesní regulace. Tato kritéria 
nejsou obsahem ani Legislativních pravidel vlády ani Hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť se jedná kritéria specifická pro posouzení 
profesní regulace, nikoli obecná kritéria posuzovaná u všech návrhů 
právních předpisů. Přijetí tohoto samostatného nařízení bylo 
konzultováno s Odborem vládní legislativy Úřadu vlády i Odborem 
kompatibility Úřadu vlády, kteří s tímto postupem souhlasí. 
__________________________________________________________ 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Čl. 11 odst. 2 směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní 
úpravy povolání ukládá členským státům povinnost zaznamenat 
výsledek testu přiměřenosti do evropské databáze regulovaných 
povolání. Povinnost informovat o nových požadavcích je rovněž 
členským státům uložena v čl. 59 odst. 5 směrnice 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací, a to do 6 měsíců od přijetí nových 
regulačních opatření. Tuto povinnost má MŠMT, jakožto koordinátor 
v oblasti systému uznávání odborných kvalifikací. Povinnost 
informovat EK o nově zavedených regulovaných činnostech nebo 
nových požadavcích u profesí již regulovaných je MŠMT uložena 
v ustanovení § 28 odst. 2, písm. l) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení řeší 
praktický aspekt předávání informací nutných ke splnění výše 
uvedených povinností. Lhůta 5 měsíců byla stanovena, aby MŠMT 
mělo 1 měsíc na předání informací a vyřešení příp. nejasností či 
problémů s tím spojených. 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
Tabulky budou příslušným způsobem upraveny.  
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Požadujeme příslušnou úpravu tabulek. 
_________________________________________________________ 

 
4. K § 5 a § 6 

Není zřejmé, zda informace požadované v těchto ustanoveních 
jsou informace, které jsou vyžadovány podle § 4 a zde se 
jedná pouze o upřesnění (neboť v § 4 odst. 1 je na ně 
poukazováno). Z tohoto důvodu žádáme o zpřesnění. 
 
 

 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Ustanovení § 5 a § 6 konkretizují, jaké informace mají být MŠMT 
předány a způsob jejich získání. MŠMT se domnívá, že z ustanovení § 4 
odst. 1 návrhu nařízení v kombinaci s ustanovením § 5 odst. 1 a § 6 
odst. 1 návrhu tato skutečnost vyplývá. Pokud by setrvávala nejasnost, 
žádáme o konkrétní návrh, jakým způsobem by tato skutečnost měla být 
v návrhu nařízení zpřesněna. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

 
1. Podle čl. 39 odst. 6 Legislativních pravidel vlády platí, že 

nařízení vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří do zákona. Pokud je 
nezbytné tyto věci upravit, je třeba navrhnout přímou novelu 
zákona. Vydání prováděcího právního předpisu v tomto 
případě překračuje dle našeho přesvědčení meze prováděného 
zákona, což z ústavního hlediska není žádoucí, resp. přijatelné. 
S ohledem na obsah předloženého návrhu se v případě návrhů 
zákonů a předkladatelů odlišných od vlády jedná de facto 
o nepřímou novelu zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, resp. 
zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění 
pozdějších předpisů, která je nepřípustná.  
Pokud bylo cílem předkladatele zavázat k respektování 
formulovaných pravidel toliko vládu a správní úřady, pak se 
nabízí možnost učinit tak prostřednictvím usnesení vlády, 
resp. novel stávajících usnesení vlády (legislativní pravidla 
vlády, obecná pravidla hodnocení dopadů regulace).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 
 

 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Domníváme se, že zákonná úprava ponechává možnost doplnit ji 
navrženým způsobem.  
 
Informační povinnost vůči Komisi byla svěřena MŠMT, jakožto 
koordinátorovi v oblasti systému uznávání odborných kvalifikací. 
Povinnost informovat EK o nově zavedených regulovaných činnostech 
nebo nových požadavcích u profesí již regulovaných je MŠMT uložena 
v ustanovení § 28 odst. 2, písm. l) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení tedy 
řeší praktický aspekt předávání informací nutných ke splnění výše 
uvedených povinností. Vzhledem k tomu, informační povinnost má ČR 
od roku 2016 a také ji plní, jedná se doplnění stávající povinnosti o 
normy organizačního charakteru mezi orgány moci státu, a nikoliv o 
zcela novou právní úpravu. Ústavní soud ostatně respektuje ve své 
judikatuře volnější vztah mezi nařízením vlády a zákonem. Za prioritu 
ústavnosti nařízení považuje Ústavní soud jeho soulad se smyslem a 
účelem zákona jako celku. Dále z jeho judikatury plyne, že nemusí být 
každá povinnost stanovena zákonem, neboť požadavek, aby jakákoliv 
povinnost byla stanovena přímo a výhradně zákonem, by ,zjevně vedl k 
absurdním důsledkům, a to k popření smyslu sekundární normotvorby, 
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_________________________________________________________ 

 
2. K úvodní větě: 

Předmětné nařízení vlády je dle našeho názoru vydáváno 
k provedení zákona bez zvláštního zmocnění v zákoně k jeho 
vydání, neboť § 28 odst. 2 písm. l) zákona  
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů, nelze  
za zmocnění považovat. Je tedy nezbytné úvodní větu 
formulovat způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 1 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

_________________________________________________________ 
 

3. K § 4 odst. 2: 
Podle § 1 odst. 1 návrhu je cílem nové právní regulace stanovit 
pravidla pro provádění posouzení přiměřenosti před 
zavedením nových nebo změnou stávajících právních předpisů 
omezujících přístup k regulovaným činnostem nebo jejich 
výkon. Z § 4 odst. 2 však vyplývá, že předkladatel návrhu 
obsahujícího výše popsaná omezení sdělí Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy důvody pro tohoto omezení 
ve lhůtě 5 měsíců od vyhlášení právního předpisů ve Sbírce 

jelikož pojmovou součástí každé právní normy je vymezení určitých 
práv a povinností adresátů normy'. Domníváme se, že návrh nařízení 
tyto standardy dodržuje.  
 
V navržených pravidlech nevidíme nepřímou novelu jednacích řádů. 
Návrhem se žádné pravidlo obsažené v jednacích řádech nemění. 
Organizační aspekt a doplnění rozsahu informací předávaných 
Evropské komisi prostřednictvím MŠMT, který navržené nařízení vlády 
řeší, není v současnosti vůbec předmětem úpravy v jednacích řádech. 
Pokud by MV trvalo na tom, že se jedná o nepřímou novelizaci, bylo by 
potřebné, aby určilo, které konkrétní ustanovení jednacího řádu PSP 
nebo Senátu je tímto návrhem nepřímo novelizováno. 
_____________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Úvodní věta byla upravena dle čl. 37 odst. 1 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Předložený návrh MŠMT řeší v zásadě dva aspekty: 
 

a) Tvorba „testu přiměřenosti“ před přijetím předpisu na úrovni 
vládních návrhů zákonů. 

 
b) Podrobnosti k předávání informací Evropské komisi po přijetí 
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zákonů, tedy po té, co je již omezující právní úprava přijata. 
Postrádáme pak smysl celého nařízení vlády, jestliže fakticky 
pouze dochází k tomu, že nejprve dojde k omezující regulaci a 
teprve ex post jsou formulovány důvody legitimizující její 
zavedení. Domníváme se, že pravidla obsažená 
v navrhovaném nařízení vlády (např. navrhovaný § 5 a 6) by 
tvůrci právních předpisů měli respektovat již ve fázi samotné 
přípravy právních předpisů. Z předmětného návrhu není 
rovněž zřejmé, jak bude postupováno v případě, kdy 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě 
předložených informací zjistí, že navržená, případně již přijatá 
právní úprava, je v rozporu s evropskými předpisy. 
 
 

předpisu. 
 
K bodu a) 
Souhlasíme s tím, že již dnes „v rámci přípravy právního předpisu je 
předkladatel dle současných pravidel legislativního procesu povinen 
takové zhodnocení provést alespoň v obecné části odůvodnění návrhu, 
případně v RIA“. Právě na tomto však způsob implementace směrnice 
staví. Požadavky na zdůvodnění se v českém legislativním prostředí 
velmi odlišují pro vládní návrhy a pro návrh předkládané podle 
jednacího řádu PSP, nebo Senátu. Domníváme se proto, že je přiměřené 
požadovat při přípravě vládních návrhů detailní vyhodnocení 
v podrobnější písemné podobě již při přípravě návrhu (viz návrh 
usnesení), kdežto u jiných návrhů ponechat vyhodnocení při přípravě 
pouze v obecné rovině, přičemž podrobnější informace musí 
předkladatel poskytnout MŠMT za účelem předání Evropské komisi až 
po přijetí návrhu.  
 
K bodu b)  
Jak již bylo uvedeno výše stanovení podrobností o předávaných 
informacích navazuje na směrnici a § 28 odst. 2, písm. l) zákona č. 
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Stanovení podrobností k předávání informací nepovažujeme za 
nadbytečné a rozporné s požadavky směrnice. Naopak nová směrnice 
významným způsobem zpřesňuje rozsah informací, které budou 
Evropské komisi předávány, a návrh právě tyto detaily zpřesňuje. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 1. K textu nařízení 

Máme za to, že nařízením je ukládána nová povinnost, která 
překračuje meze zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských 
států Evropské unie  
a některých příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů (zákon  
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů. Nařízení vlády nesmí podle čl. 39 Legislativních 

 
NEAKCEPTOVÁNO 
I po vysvětlení Ministerstvo zdravotnictví na připomínce trvá, byla však 
změněna na doporučující – BEZ ROZPORU 
 
MŠMT má za to, že návrh nařízení nepřekračuje meze zákona 
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších 
předpisů. Návrh nařízení řeší praktické aspekty předávání informací a 
konkretizuje postup získání informací, které jsou třeba k plnění stávající 
informační povinnosti. Tuto povinnost má MŠMT, jakožto koordinátor 
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pravidel vlády upravovat nově věci, jejichž úprava patří do 
zákona.  

Vzhledem k tomu, že povinnosti mohou být ukládány pouze 
zákonem, jsme toho názoru, že je potřeba povinnost zakotvit 
nejprve v zákoně  
a následně je možné ji v nařízení vlády konkretizovat. 

____________________________________________________ 
2. K textu nařízení 

Z textu nařízení není jasné, kdo má být předkladatelem 
návrhu. Zahrnuje tento pojem v případě zákona vládu, 
poslance, skupinu poslanců, Senát a zastupitelstva krajů, kteří 
mají podle Ústavy ČR zákonodárnou iniciativu? Ve vztahu 
k vládě se to zdá být nepraktické, mělo by jít spíše o příslušné 
gesční ústřední orgány státní správy. To však z kontextu nelze 
vyvodit.  Bylo by potřebné text nařízení upravit tak, aby bylo 
zřejmé, kdo se za jakých okolností rozumí předkladatelem. 

________________________________________________________ 

3. K textu nařízení 

V souvislosti s výše zmíněným není patrné, zda nařízení řeší 
také případy nově zaváděné regulace formou pozměňovacích 
návrhů poslanců nebo Senátu Parlamentu ČR. Tento případ 
není uveden ani v samotném návrhu nařízení ani o něm není 
zmínka v předkládací či důvodové zprávě. Ministerstvo 
zdravotnictví se při poslední novelizaci zákona č. 96/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících  
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, dostalo do situace, 
kdy bylo formou pozměňovacích návrhů do zákona doplněno 
5 nových regulovaných profesí. Při projednávání s tím 
samotný předkladatel nesouhlasil, přesto bylo doplnění 

v oblasti systému uznávání odborných kvalifikací. Povinnost 
informovat EK o nově zavedených regulovaných činnostech nebo 
nových požadavcích u profesí již regulovaných je MŠMT uložena 
v ustanovení § 28 odst. 2, písm. l) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů). Příprava návrhu 
byla konzultována také s Odborem vládní legislativy Úřadu vlády a ten 
s námi navrženým způsobem regulace vyslovil souhlas. 
__________________________________________________________ 
 
VYSVĚTLENO, ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO, bude upraven 
návrh usnesení vlády a doplněno odůvodnění o výčet předkladatelů 
právních předpisů. BEZ ROZPORU 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
Požadavky na tvorbu zákonů v českém právním řádu jsou velmi 
zásadně odlišné pro návrhy vládní (viz požadavky na zdůvodnění a jiné 
doprovodné dokumenty v Legislativních pravidlech vlády nebo 
Obecných zásadách hodnocení dopadů regulace) a návrhy jiných 
předkladatelů (viz např. požadavky na zdůvodnění v zákoně o Jednacím 
řádu PSP). Také z těchto důvodů předkladatel adaptuje český právní řád 
zvoleným způsobem. Tento způsob byl v přípravné fázi konzultován 
s odborem kompatibility Úřadu vlády, který shledal, že je to 
akceptovatelné a obhajitelné – což dokládají také jejich připomínky 
v připomínkovém řízení, které nejsou nesouhlasné. Vláda by neměla 
připustit, aby byl přijat zákon, který nenaplňuje principy přiměřenosti. 
Podotýkáme, že v rámci legislativního procesu v Parlamentu je 
předkladatel oprávněn návrh stáhnout. Jinak platí, že zákonodárce je 
suverén a pokud přijme předpis, který není z principy uvedenými ve 
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profesí přijato. 

V návaznosti na tuto situaci požadujeme do nařízení doplnit, 
že v případě obdobné situace, viz výše, bude informace 
společně s výsledkem testu přiměřenosti předložena autory 
pozměňovacích návrhů. 
 

směrnici v souladu, není možné stanovit, že by tomu mohl jiný 
vnitrostátní orgán automaticky zabránit. Pokud by Česká republika 
přijala zákon regulující určité povolání v rozporu s evropským právem 
(který vytváří překážky vnitřními trhu), pak by Evropská komise 
zahájila řízení o porušení smlouvy. Informace se Evropské komisi 
předávají až po skončení legislativního procesu, jako doposud, zde nová 
právní úprava žádnou změnu nepřináší. 
 
 
Nařízení vlády proto řeší především přenos informací nutných 
k řádnému plnění informační povinnosti. Usnesení vlády pak stanoví 
požadavky na vládní návrhy právních předpisů. 
Předkladatel (respektive ministerstvo, které bude za vládu roli 
předkladatele ve smyslu nařízení plnit) zohlední změny provedené 
v průběhu legislativního procesu a MŠMT bude předkládat informace 
vztahující se k finální podobě právního předpisu. Při přípravě 
předávaných informací může spolupracovat se všemi zainteresovanými 
stranami, které se na legislativním procesu podílely.“ 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 
Nepovažujeme za nutné řešit uvedenou problematiku 
nařízením vlády. Chápeme, že Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy potřebuje informace podstatné pro uplatňování 
systému uznávání odborné kvalifikace, jejich předávání je 
však možné zajistit například prostřednictvím usnesení vlády. 
Obdobně povinnost posoudit přiměřenost nové právní úpravy 
týkající se výkonu regulovaných povolání považujeme za 
vhodnější řešit jinou formou. Například součástí 
předloženého návrhu je návrh usnesení vlády, které tuto 
povinnost obsahuje. Jako možné se jeví i doplnění 
Legislativních pravidel vlády, posouzení také může být 
součástí Důvodové zprávy, jakož i Hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 

 

 

 
NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO, připomínkové místo 
na připomínce netrvá, BEZ ROZPORU 
 
MŠMT má za to, že jiná forma řešení uvedené problematiky není 
vhodná. Nařízení vlády dopadá na větší okruh subjektů, než by bylo 
v případě usnesení vlády. Rovněž doplnění legislativních pravidel vlády 
nebo Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo vyhodnoceno jako 
vhodné, neboť posouzení přiměřenosti se vztahuje pouze na úzkou 
skupinu právních předpisů, zatímco uvedené předpisy se vztahují na 
všechny návrhy právních předpisů. 
Navrhovaný způsob řešení byl projednán s Odborem kompatibility a 
Odborem vládní legislativy Úřadu vlády, a souhlasí s ním. 
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Česká komora 
autorizovaných 

inženýrů a 
techniků 

činných ve 
výstavbě 

 
ČKAIT má zásadní připomínku k pojmu „obecný zájem“ – 
vyskytující se v návrhu 5x. Považujeme za vhodnější tento 
pojem nahradit pojmem „veřejný zájem“, popř. vysvětlit 
důvod použití tohoto, v českých předpisech se nevyskytujícího 
pojmu. 
 
Zdůvodnění: 
Pojem „obecný zájem“ je používán v právních aktech EU. 
Zákony ČR, včetně dvou základních, Ústavy a Listiny 
základních práv a svobod, používají pojem „veřejný zájem“, 
který je vždy formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované 
záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu 
soukromého. Jako příklad uvádíme použití pojmu „veřejný 
zájem“, v návaznosti na vybrané činnosti ve výstavbě: 
 
§158 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Vybrané činnosti ve výstavbě  

a. Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu 
veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat 
pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich 
výkonu podle zvláštního právního předpisu. 

 
Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, taktéž 
používá pojem „veřejný zájem“ v § 8 odst. 9, § 23 odst. 6 a § 
30h odst. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
Pojem „obecný zájem“ bude nahrazen pojmem „veřejný zájem“. 
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 DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY  
Ministerstvo 

průmyslu 
a obchodu 

1. K § 1 odst. 1 
Upozorňujeme, že úvodní ustanovení neodpovídá 
požadavkům vyplývajícím z čl. 48 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. Z tohoto důvodu doporučujeme nahradit slovo 
„stanoví“ slovem „upravuje“. 

_______________________________________________________ 
 

2. K § 1 odst. 2 
S ohledem na systematičnost návrhu nařízení doporučujeme 
zvážit vyčlenění § 1 odst. 2 (zákaz diskriminace) do 
samostatného paragrafu, a ne pod „Předmět úpravy“. 

_______________________________________________________ 
 

3. K § 4 odst. 1 
V návaznosti na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
upozorňujeme, že není nutné zavádět v ustanovení § 4 odst. 1 
legislativní zkratku. Podle výše uvedeného článku lze text 
odpovídající zavedené legislativní zkratce použít 
v prováděcím předpisu, je-li již zaveden v prováděném 
zákoně. Z tohoto důvodu dáváme ke zvážení, zda nezrušit 
slova „(dále jen „ministerstvo“)“.   

_______________________________________________________ 
 

4. K § 4 odst. 2 
Doporučujeme zvážit, zda informování MŠMT 
předkladatelem prostřednictvím evropské databáze nemůže 
způsobovat v praxi zmatky, pokud je tatáž databáze rovněž 
používána k informování Komise ze strany MŠMT. 

_______________________________________________________ 
 

5. K § 6 odst. 2 písm. f) 
Doporučujeme upravit text ve znění transponovaného čl. 7 
odst. 2 písm. f) směrnice. Navržené ustanovení nařízení vlády 
oproti směrnici část textu vypouští (viz podtrženou část: 
„účinek nových nebo změněných předpisů v kombinaci s 
jinými předpisy, které omezují přístup k danému povolání 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
K problémům by nemělo docházet, neboť se jedná o jeden notifikační 
formulář, který vyplní předkladatel a MŠMT ho potvrdí a předá Komisi. 
 
_____________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
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nebo jeho výkon, a zejména to, jak nové nebo pozměněné 
předpisy v kombinaci s jinými požadavky přispívají k 
dosažení téhož cíle obecného zájmu a zda jsou tyto předpisy 
pro jeho dosažení nezbytné“), a tím znesnadňuje porozumění. 
Dle navrženého textu totiž není zřejmé, zda výraz „tyto 
předpisy“ na konci ustanovení („zda jsou tyto předpisy pro 
jeho dosažení nezbytné“) míří na nově zaváděné předpisy 
(což předvídá směrnice), nebo na již existující předpisy. 

_______________________________________________________ 
 

6. K § 6 odst. 5 
Ustanovení odkazuje na hlavu VI zákona, která však upravuje 
činnost uznávacího orgánu. Patrně se má na mysli hlava VIII. 
Doporučujeme upravit. 

_______________________________________________________ 
 

7. K § 6 odst. 5 písm. b) 
Upozorňujeme, že § 36a zákona hovoří o oznámení, a ne 
ohlášení. Doporučujeme upravit. 

_______________________________________________________ 
 

8. K § 6 odst. 6 
Není zřejmý smysl tohoto ustanovení, vzhledem k tomu, že 
přezkum s ohledem na stávající omezení předpokládá již § 6 
odst. 2 písm. f) a odst. 3 návrhu. Doporučujeme proto zvážit 
účelnost tohoto ustanovení. 

_______________________________________________________ 
 

9. Doporučujeme v návrhu nařízení doplnit podtržení a celex u 
ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice, v souladu s čl. II 
odst. 1 přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády (viz § 2, 3, 5 
a 6). 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
_________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo 
práce 

a sociálních 
věcí 

 
1. K § 4 odst. 1 a 2 

Považujeme za vhodné sloučit odstavec 1 a 2 tohoto 
ustanovení. 
 

 
NEAKCEPTOVÁNO 
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2. K § 4 odst. 2 
V navrhovaném znění je uvedena možnost předávat důvody 
prostřednictvím evropské databáze regulovaných povolání. 
Pokud je tomu tak již nyní a pokud do databáze mají přístup 
všichni předkladatelé, považujeme tento způsob za optimální 
a nejméně zatěžující, eliminující roli MŠMT jako 
prostředníka na minimum. Žádáme vysvětlení, zda tomu tak 
je a pokud ano, doporučujeme návrh upravit. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Všichni předkladatelé do evropské databáze přístup nemají. V současné 
době je očekáván přesun databáze do IMI systému, což pravděpodobně 
usnadní přístup do databáze (zatím je nové uživatele nutno registrovat 
přes Evropskou komisi). Nicméně i poté nebudou mít přístup všichni 
předkladatelé, pouze uznávací orgány dle § 29 zákona č. 18/2004 Sb. 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme za žádoucí, aby nařízení 
obsahovalo alternativní způsoby předávání informací. 

Ministerstvo 
vnitra 

 
1. K § 5 odst. 2 písm. g): 

Doporučujeme alespoň v odůvodnění blíže vymezit, co je 
myšleno „městským prostředím“. 

_______________________________________________________ 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 

2. Obecně: 
Upozorňujeme, že dle přílohy č. 5 Legislativních pravidel 
vlády čl. II je v případě transpozice nutné vyznačit 
podtržením transpoziční ustanovení a připojit k nim 
odpovídající číslo (CELEX), případně i k návrhu přiložit 
rozdílovou tabulku. 

_______________________________________________________ 
 

3. K § 4 odst. 2: 
Dle odstavce 1 předmětného ustanovení předkladatel předává 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy informace o 
důvodech, nicméně ve větě první odstavce 2 je uvedeno, že 
předkladatel předává důvody. Doporučujeme sjednotit text a 
všude uvádět, že se jedná  
o předávané informace. 

 
 

 
4. K § 6 odst. 2 písm. c): 

 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Doporučujeme upravit formulaci v úvodu na „způsobilost 
předpisu dosáhnout sledovaného cíle“. 

_______________________________________________________ 
 

5. K § 6 odst. 3 a odst. 4: 
Navrhujeme odstranit nadbytečnou dvojtečku uvozující 
jednotlivé pododstavce. 

_______________________________________________________ 
 

6. K § 6 odst. 3 písm. a): 
Na konci textu písmene a) navrhuje doplnit chybějící čárku. 

_______________________________________________________ 
 

7. K § 6 odst. 5: 
Dočasné nebo příležitostné poskytování služeb je upraveno 
v hlavě VIII nikoli v hlavě VI zákona. 
Doporučujeme v písmenu b) nahradit slovo „ohlášení“ 
slovem „oznámení“ v souladu s § 36a zákona. 
 Výslovný odkaz v písmenu b) na § 36a zákona zde 
považujeme za nadbytečný, zejména s ohledem na 
odkazování na konkrétní hlavu zákona v návětí odstavce 5, 
jehož potřebnost také doporučujeme zvážit. 
 

 
 
__________________________________________________________ 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. K úvodní větě 

Máme za to, že úvodní věta by podle čl. 37 Legislativních 
pravidel vlády měla znít takto:  

„Vláda nařizuje k provedení § 28 odst. 2 písm. l) zákona č. 
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
unie a některých příslušníků jiných států  
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“):“. 

 

 
AKCEPTOVÁNO 
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2. K § 1 

Odstavec 2 by měl znít takto:  

„(2) Právní předpisy uvedené v prvním odstavci 1 nesmí být 
přímo ani nepřímo diskriminační na základě státní 
příslušnosti nebo bydliště.“. 

_______________________________________________________ 

3. K textu nařízení 

Podle přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády mají být 
v textu každého návrhu zákona nebo nařízení vlády, kterým 
se zajišťuje promítnutí směrnic do právního řádu ČR, 
vyznačena ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice, a to 
jejich podtržením a uvedením identifikačního čísla (CELEX) 
příslušného předpisu EU. Doporučujeme uvést do souladu. 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 
1. Upozorňujeme, že ačkoliv je návrh předkládán jako 

transpoziční předpis, text návrhu ani jeho části nejsou 
podrženy ani doplněny o příslušný kód CELEX. 

_______________________________________________________ 
 

2. V § 2 písm. b) doporučujeme za slovo „předpisů“ doplnit 
slova „přímo nebo nepřímo“, aby znění tohoto ustanovení 
odpovídalo znění příslušného ustanovení transponované 
směrnice.  

_______________________________________________________ 
 

3. V § 6 odst. 3 doporučujeme na konci textu písmene a) 
doplnit čárku a celé ustanovení oddělit od návětí odstavce 3. 

_______________________________________________________ 
 

4. V § 6 odst. 4 nepovažujeme za vhodné uvádět neurčité 
slovní spojení „Tam kde je to vhodné s ohledem na povahu a 
obsah“. 

 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nepovinná kritéria pro posouzení přiměřenosti, kde byla 
členským státům dána možnost uvážení, zda k nim přihlédnou, zejména 
v případě, kdy navrhovaná změna profesní regulace není zásadní. 
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5. V § 6 odst. 5 písm. a) doporučujeme slovo „či“ nahradit 
slovem „nebo“. 

 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 

Ministerstvo 
financí 

 
1. Nad nadpisem „NAŘÍZENÍ VLÁDY“ nahradit slova „/20 

Sb.“ slovem „N Á V R H“. 
________________________________________________________ 

 
2. V názvu nařízení vlády doporučujeme nahradit slovo „k“ 

slovem „pro“. 
________________________________________________________ 
 

3. Z uvozovací věty nařízení vlády doporučujeme vypustit 
zaváděnou legislativní zkratku „(dále jen „zákon“)“ a 
v příslušných ustanoveních užívat obratu „zákon o uznávání 
odborné kvalifikace“. 

________________________________________________________ 
 
4. V souvislosti s § 1 odst. 1 a zde uvedeným odkazem č. 1 na 

poznámku pod čarou upozorňujeme, že citovaný evropský 
předpis je třeba uvést již na této straně návrhu, a nikoli na 
poslední straně. 

_________________________________________________________ 
 

5. V § 1 odst. 2 doporučujeme vypustit slovo „prvním“ a za 
slovo „odstavci“ vložit číslo„1“. 

_________________________________________________________ 
 
6. V § 2 písm. a) je třeba vypustit čárku za slovem 

„kvalifikace“. 
_________________________________________________________ 
 

7. § 3 doporučujeme nazvat „Působnost“. 
 
 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
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8. V § 3 odst. 1 doporučujeme vložit čárku za slovo 
„označením“ a za slovo „nebo“ vložit slova „na návrhy 
právních předpisů“. V odstavci 2 doporučujeme čárku za 
slovy „Evropské unie“ nahradit spojkou „a“. 

_________________________________________________________ 
 

9. V § 4 doporučujeme (ve shodě s obecnou připomínkou) vložit 
za slovo „posouzené“ slovo „právní“. V odstavci 2 
doporučujeme nahradit slova „Tyto důvody“ slovy „Důvody 
uvedené v odstavci 1“ a za slovo „posuzovaného“ vložit 
slovo „právního“. V odstavci 3 doporučujeme nahradit slovo 
„prokazující“ slovy „, která prokazuje“, a za slovo „dopadu“ 
vložit slovo „právního“. 

_________________________________________________________ 
 

10. V § 5 odst. 1 vložit za slovo „je“ slovo „právní“. V odstavci 
2 na konci písmene k) nahradit slovo „a“ čárkou. 

_________________________________________________________ 
 

11. Název § 6 doporučujeme učinit skupinovým nadpisem nad 
§ 6 a tento paragraf rozdělit na § 6 a § 7 a v zájmu 
přehlednosti uvádíme tyto paragrafy v úplném znění takto: 

„§ 6 
 

(1) Předkladatel návrhu informuje ministerstvo, zda je právní 
předpis omezující přístup k regulovaným činnostem nebo 
jejich výkon vhodný k dosažení sledovaného cíle a zda 
nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení daného cíle 
nezbytné. 

 
(2) V případě právního předpisu, který obsahuje regulaci 

zdravotnických povolání a má dopad na  zdraví pacientů, je 
třeba přihlédnout k cíli, jímž je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví.  

  

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 V § 6 odst. 4, písm. k) doplněn text „za poskytování služeb“. 
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(3) Za účelem naplnění odstavců 1 a 2 předkladatel objektivně, 
nezávisle a přiměřeně povaze, obsahu a dopadu 
navrhovaného právního předpisu posoudí 

 
a) povahu rizik souvisejících se sledovanými cíli, zejména rizik 

pro příjemce služeb včetně spotřebitelů, odborníky nebo třetí 
osoby, 

 
b) pravidla konkrétní nebo obecnější povahy, zejména právní 

předpisy, které se týkají bezpečnosti výrobků nebo právní 
předpisy na ochranu spotřebitelů, a to z hlediska, zda 
nedostačují k naplnění sledovaného cíle, 

 
c) způsobilost právního předpisu k dosažení sledovaného cíle a 

to, zda skutečně odráží dotyčný cíl soudržným a 
systematickým způsobem, a tudíž řeší zjištěná rizika 
podobným způsobem jako u srovnatelných činností, 

 
d) dopad na volný pohyb osob a služeb v rámci Evropské unie, na 

výběr spotřebitelů a na kvalitu poskytované služby, 
 
e) možnost využití méně omezujících prostředků k dosažení cíle; 

v případě odůvodnění pouze ochranou spotřebitelů, a pokud 
se zjištěná rizika omezují na vztah mezi odborníkem 
a spotřebitelem, a nemají proto nepříznivý dopad na třetí 
osoby, je třeba posoudit, zda lze daného cíle dosáhnout 
prostřednictvím méně omezujících prostředků než 
vyhrazením dotyčných činností, 

 
f) dopad návrhu právního předpisu v kombinaci s jinými 

předpisy, které omezují přístup k dané činnosti nebo její 
výkon, zejména jak přispívají k dosažení téhož cíle a zda 
jsou tyto právní předpisy pro jeho dosažení nezbytné.  

 
(4) Pro účely odstavce 3 písm. f) předkladatel posoudí pozitivní i 

negativní dopady návrhu právního předpisu v kombinaci se 
stávajícími právními předpisy, které upravují zejména: 
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a) vyhrazené činnosti, chráněné profesní označení nebo jinou 

formu regulace podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o uznávání 
odborné kvalifikace,  

 
b) povinnost vyhovět požadavkům týkajícím se nepřetržitého 

profesního rozvoje, 
 
c) pravidla týkající se organizace povolání, profesní etiky a 

dohledu, 
 
d) povinné členství v profesních organizacích nebo subjektech, 

režimy registrace nebo autorizace, zejména pokud tyto 
požadavky zahrnují také povinnost mít konkrétní odbornou 
kvalifikaci, 

 
e) množstevní omezení, zejména požadavky omezující počet 

autorizací, na jejichž základě lze činnost vykonávat, nebo 
požadavky, které stanoví minimální nebo maximální počet 
zaměstnanců nebo pracovníků a minimální nebo maximální 
počet vedoucích zaměstnanců nebo pracovníků nebo jejich 
zástupců, kteří mají konkrétní odbornou kvalifikaci, 

 
f) požadavky na zvláštní právní formu nebo požadavky, které se 

týkají účasti ve společnosti nebo jejího řízení, a to v rozsahu, 
v jakém tyto požadavky přímo souvisejí s výkonem 
regulované činnosti, 

 
g) územní omezení, včetně případů, kdy je určitá činnost 

regulována v některých částech území České republiky jiným 
způsobem, než jak je regulováno v jiných částech jejího 
území, 

 
h) požadavky omezující výkon regulované činnosti společně nebo 

v rámci partnerství, jakož i pravidla ohledně neslučitelnosti 
funkcí,  
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i) požadavky týkající se pojistného krytí nebo jiných prostředků 
osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při 
výkonu povolání, 

 
j) požadavky na jazykové znalosti, v rozsahu nezbytném pro 

výkon daného povolání, 
 
k) požadavky na pevné minimální nebo maximální sazby … (zde 

je nezbytné doplnit, o sazby čeho se jedná)  
 
l) požadavky na reklamu. 
 
§ 7 
 
(1) V případech, kdy je to vhodné s ohledem na povahu a obsah 

posuzovaného právního předpisu, předkladatel návrhu 
informuje rovněž o posouzení těchto aspektů: 

 
a) souvislost mezi rozsahem činností, jež jsou předmětem daného 

povolání nebo které jsou mu vyhrazeny, a požadovanou 
odbornou kvalifikací, 

 
b) souvislost mezi složitostí příslušných úkolů a potřebou, aby 

osoba, která je provádí, měla zvláštní odbornou kvalifikaci, 
zejména pokud jde o úroveň, povahu a trvání odborné 
přípravy nebo potřebnou praxi, 

 
c) možnost získání odborné kvalifikace alternativními způsoby, 
 
d) zda a proč činnosti vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo 

nemohou být sdíleny s jinými povoláními, 
 
e) stupeň nezávislosti při výkonu regulované činnosti a dopad 

organizačních a dohledových opatření na dosažení 
sledovaného cíle, a to zejména tam, kde jsou činnosti 
související s regulovaným povoláním vykonávány pod 
dohledem řádně kvalifikovaného odborníka a na jeho 
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odpovědnost, 
 
f) vědecký a technologický vývoj, který může fakticky snížit 

nebo zvýšit asymetrii informací mezi odborníky a spotřebiteli. 
 
(2) Předkladatel návrhu rovněž informuje o dodržení zásady 

přiměřenosti u zvláštních požadavků týkajících se dočasného 
nebo příležitostného poskytování služeb podle hlavy VI 
zákona o uznávání odborné kvalifikace, včetně: 

 
a) automatické dočasné registrace nebo pro formu členství 

v profesní organizaci či subjektu, 
 
b) ohlášení, j které je třeba učinit podle § 36a zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, včetně požadovaných dokumentů nebo 
jiného rovnocenného požadavku, 

 
c) zaplacení požadovaného poplatku za administrativní postupy 

v souvislosti s přístupem k regulovaným činnostem nebo 
jejich výkonem poskytovatele služeb. 

 
(3) V případě právních předpisů přijímaných za účelem zajištění 

dodržování platných pracovních podmínek uplatňovaných 
v souladu s právem Evropské unie se odstavec 2 nepoužije. 

 
(4) Při provádění posouzení podle § 6 odst. 3 a 4 a § 7 odst. 1 a 2 

vezme předkladatel v úvahu i veškerá stávající omezení 
vztahující se k výkonu daného povolání nebo činnosti.“. 

 
§ 7: s ohledem na doporučované rozdělení § 6 na § 6 a § 7 je 
třeba označit dosavadní § 7 jako § 8. 

 
Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

1. Obecně: 
V celém textu návrhu nařízení doporučujeme podtrhnout ta 
ustanovení, kterými je zajišťována transpozice evropských 
předpisů a na levé straně pod nimi uvést celexové číslo 
evropského předpisu (příloha č. 5 Legislativních pravidel 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBQMAA63M)



Stránka 21 (celkem 26) 

vlády). 
 
 

2. K nadpisu: 
Úvodní část nadpisu doporučujeme uvést v tomto znění: 

 
„N á v r h 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne ……2019 

o…“. 
_________________________________________________________ 
 

3. K úvodní větě: 
Doporučujeme úvodní větu dát do souladu s čl. 37 
Legislativních pravidel vlády. Podle tohoto článku vláda 
nařizuje buď „podle §…zákona č…./…Sb., o ….“ nebo „k 
provedení zákona č…./…Sb., o ….“. Předkladatel spojil obě 
tyto varianty. V souvislosti s tím je také nutné vyjmenovat 
příslušné novely zákona místo použití obratu „ve znění 
pozdějších předpisů“. 

_________________________________________________________ 
 

4. K § 1: 
1. V odstavci 2 doporučujeme slova „v prvním odstavci 
nesmí“ nahradit slovy „v odstavci 1 nesmějí“. 
2. Text poznámky pod čarou č. 1 doporučujeme umístit na 
konec strany první (nikoliv na konec textu návrhu nařízení) a 
dále doporučujeme použít menší typ písma, než je písmo užité 
v textu návrhu. 

_________________________________________________________ 
 

5. K § 4: 
V odstavci 2 větě první doporučujeme vypustit čárku před 
slovem „nejpozději“. 

_________________________________________________________ 
 

6. K § 6: 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
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V odstavci 1 větě druhé doporučujeme vypustit čárku před 
slovy „je třeba“. 
Na konci úvodní části ustanovení odstavců 3 a 5 
nedoporučujeme uvádět dvojtečku. 
V odstavci 3 na konci písmene a) doporučujeme doplnit 
čárku. 
V úvodní části ustanovení odstavce 4 doporučujeme za slovo 
„tam“ doplnit čárku. 
V úvodní části ustanovení odstavce 5 doporučujeme slova 
„hlavy VI zákona“ nahradit slovy „hlavy VIII zákona“. 

_________________________________________________________ 
 

7. Ke zvláštní části odůvodnění: 
V odůvodnění k § 7 doporučujeme opravit překlep, tj. slovo 
„tranponována“ nahradit slovem „transponována“. 

_________________________________________________________ 
 

8. K rozdílové tabulce: 
Doporučujeme aktualizovat příslušné řádky a namísto textu 
„ES“ uvádět text „EU“. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo 
obrany 

1. K návrhu usnesení vlády: 
Předkladateli doporučujeme ke zvážení, aby povinnost 
připojovat výsledek testu přiměřenosti již k návrhu právního 
předpisu, uložená příslušným orgánům návrhem usnesení 
vlády, byla zakotvena přímo v Legislativních pravidlech 
vlády (dále jen „LPV“). 

 
Odůvodnění: 
Chápeme argumentaci předkladatele v předkládací zprávě, že 
se v tomto případě jedná  
o povinnost týkající se pouze úzké skupiny právních předpisů 
obsahujících profesní regulaci. V čl. 1 odst. 2 LPV je 
stanoveno, že účelem těchto pravidel je „sjednotit postup 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při 
přípravě právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby 
právního předpisu“. LPV jsou tak hlavním podkladem pro 

 
NEAKCEPTOVÁNO 
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přípravu návrhů právních předpisů. I přesto, že se povinnost 
stanovená návrhem usnesení vlády týká jen úzké skupiny 
právních předpisů, není vhodné, aby určitá pravidla 
normotvorby (byť  
i týkající se ojedinělých případů) nebyla uvedena přímo 
v LPV. Právě hlavním účelem LPV, jak bylo výše řečeno, je 
sjednotit postupy při přípravě právních předpisů. Proto je 
nutné, aby LPV obsahovala všechna jednotlivá pravidla 
normotvorby, a to předvídatelně shromážděná v jednom 
dokumentu. Není možné, aby zpracovatelé právních předpisů 
museli dohledávat, zda neexistují další usnesení vlády, která 
se na přípravu právního předpisu vztahují. To by dle našeho 
názoru bylo nepřehledné a nesystematické, a ve svých 
důsledcích by takováto praxe nepochybně snížila míru 
jednotného postupu. 

_________________________________________________________ 
 

2. K § 1 odst. 2 a § 6 odst. 2: 
Doporučujeme předkladateli, aby upravil odkazy 
v předmětných ustanoveních, a to tak, že odkaz „prvním 
odstavci“ bude znít „odstavci 1“ a odkaz „předchozího 
odstavce“ bude znít „odstavce 1“. 

 
Odůvodnění: 
Připomínku uplatňujeme v souladu s čl. 45 odst. 1 LPV. 

_________________________________________________________ 
 

3. K § 4 odst. 1: 
Doporučujeme místo zavedení legislativní zkratky 
„ministerstvo“ již rovnou tuto zkratku užít. 

 
Odůvodnění: 
Legislativní zkratka „ministerstvo“ je zavedena již zákonem 
č. 18/2004 Sb., který je návrhem nařízení prováděn. Proto 
není potřeba na základě čl. 44 odst. 1 LPV znovu legislativní 
zkratku v návrhu nařízení zavádět. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
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Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

1. V úvodu nadpisu nařízení vlády se doporučuje text „/20  Sb.“ 
vypustit. 

_________________________________________________________ 
 

2. Text poznámky č. 1 pod čarou (k § 1 odst. 1) se doporučuje 
standardně umístit na stejné stránce, na které je uveden odkaz 
na tuto poznámku.  

_________________________________________________________ 
 

3. Doporučuje se ta ustanovení, která představují transpozici 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze 
dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové 
právní úpravy povolání, označit podtržením a uvést k nim 
identifikační číslo (CELEX), tj. text upravit v souladu s čl. II 
odst. 1 přílohy č. 5 legislativních pravidel vlády. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
__________________________________________________________ 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

Hlavní  město 
Praha 

K úvodní části: 
slova „ve znění pozdějších předpisů“, v souladu s čl. 64 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „ve znění zákona 

č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 126/2016 

Sb.“ 

 

AKCEPTOVÁNO 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

1. K vlastnímu materiálu: 
Doporučujeme uvést materiál do souladu s požadavky čl. II 
odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády (tj. 
s požadavkem: „V textu každého návrhu zákona nebo nařízení 
vlády podle čl. I se vyznačí ta ustanovení, jimiž je zajišťována 
transpozice, adaptace nebo jiná implementace, a to jejich 
podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede 
identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu EU nebo 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Jde-li o novelu 

 
AKCEPTOVÁNO 
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zákona nebo nařízení vlády, uvede se identifikační číslo/čísla 
(CELEX), na konci bodu novely na levé straně.“). 

2. K § 1 odst. 1 návrhu nařízení vlády: 
Doporučujeme upravit ustanovení § 1 odst. 1 návrhu nařízení 
vlády tak, aby byla zohledněna skutečnost, že předmětem 
regulace je nejen informování Evropské komise, ale také 
předávání informací mezi předkladatelem návrhu právního 
předpisu dle § 3 odst. 3 návrhu nařízení vlády a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

_________________________________________________________ 
 

3. K odůvodnění: 
Doporučujeme doplnit odůvodnění návrhu nařízení vlády o 
uvedení skutečnosti, kde konkrétně je v současném právním 
řádu ČR zakotvena povinnost přijímat pouze přiměřenou 
profesní regulaci splňující požadavky čl. 5, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 
odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/958/EU 
ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové 
právní úpravy povolání (dále jen „Směrnice“). 
 
Směrnice stanovuje v čl. 5 (zákaz diskriminace na základě 
státní příslušnosti nebo bydliště), v čl. 6 odst. 1 (odůvodněnost 
cíli obecného zájmu) a v čl. 7 odst. 1 (vhodnost k dosažení 
sledovaného cíle a nepřekročení rámce toho, co je k dosažení 
daného cíle nezbytné) konkrétní požadavky, které musí návrhy 
právních předpisů upravujících regulované činnosti splňovat. 
Konkrétně promítnut do návrhu nařízení vlády je pouze čl. 5 
Směrnice. U čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 Směrnice jsou ve 
srovnávací tabulce uvedeny jako transpoziční § 5 odst. 1 a § 7 
odst. 1 návrhu nařízení vlády, které jsou však formulovány 
jako povinnost předkladatele o určitých aspektech právní 
regulace MŠMT informovat, nikoliv jako povinný požadavek, 
který musí návrh právního předpisu splňovat.  

_________________________________________________________ 
 

4. K odůvodnění a návrhu usnesení vlády ČR: 
Doporučujeme blíže v odůvodnění a návrhu usnesení vlády 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Odůvodnění a tabulky budou upraveny podle všech změn plynoucích 
z připomínkového řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
AKCEPTOVÁNO 
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ČR specifikovat, jakým způsobem má být podrobné 
posouzení, zda je předpis odůvodněn cíli obecného zájmu 
v rozsahu podle § 5 návrhu nařízení vlády a zda je předpis 
přiměřený v rozsahu podle § 6 návrhu nařízení vlády, 
přiloženo. Má být součástí důvodové zprávy/odůvodnění 
návrhu právního předpisu? Nebo se má jednat o samostatný 
dokument? Jak bude tato povinnost předkladatele reflektována 
v Legislativních pravidlech vlády (pokud vůbec)? Povinnosti 
uvedené v bodu III. návrhu usnesení vlády dopadají na 
ústřední orgány státní správy, není ovšem jasné, jak mají být 
naplněny, což přináší riziko vzniku nesouladů v rámci 
legislativního procesu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády – 
OKOM 

1. K § 6 odst. 5  
Namísto hlavy VI je nutné uvést hlavu VIII zákona č. 
18/2004 Sb. 

_________________________________________________________ 
2. K odůvodnění, části A bodu 3. 

V textu odůvodnění části A bodu 3. jsou nepřesně uvedeny 
názvy předpisů EU. Doporučujeme je opravit ve znění, jak 
jsou tyto předpisy uveřejněny v Úředním věstníku EU. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
__________________________________________________________ 

V Praze 8. července 2020 

Vypracoval: Mgr. Markéta Holečková Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBQMAA63M)




