
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 24. dubna 
2020, s termínem dodání stanovisek do 27. května 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
 
1) K § 22 odst. 2, Vypouštění škodlivých látek do moře 
S ohledem na ochranu kvality vod v mořích a ochranu 
přírody zásadně nesouhlasíme s možností vypouštět 
škodlivé látky v podobě splašků do moře.  
 
Navrhujeme, aby lodě plující do oblasti Antarktidy byly 
vybaveny vlastní čističkou odpadních vod, v případě 
malých plavidel chemickou toaletou, kterou přečerpají po 
zakotvení v marině mimo Antarktidu. Takovou toaletou 
mohou být vybaveny i malé jachty. Přísný režim je potřeba 
zachovat s ohledem na vrůstající turistický ruch i 
s ohledem na skutečnost, že odpadní látky se v chladných 
mořích rozkládají mnohem déle, než v teplých mořích. 

Akceptováno.  
 
Bude zachována stávající právní úprava. Novelizační bod bude 
vypuštěn. 

 Zásadní připomínka  
 
2) K § 23 odst. 3, Ukládání odpadu do moře 
S ohledem na ochranu kvality vod v mořích a ochranu 
přírody zásadně nesouhlasíme, aby lodě plující do oblasti 
Antarktidy měly legální možnost vypouštět potravinový 
odpad do moří.  
 
Takové znečišťování považujeme za zcela nepřijatelné s 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o platnou právní úpravu (§ 23 zákona) a adaptaci 
přílohy V MARPOL (Regulation 6). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 
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ohledem na vrůstající objem lodní dopravy a dále s 
ohledem na skutečnost, že odpadní látky se v chladných 
mořích rozkládají déle, než v teplých mořích. 

 Doporučující připomínky 
 
1) K § 3 odst. 5, Vystupování osob z plavidel 
Návrh nového ustanovení vychází ze Smlouvy o 
Antarktidě a návazného opatření č. 15 z roku 2009 
přijatého v Baltimoru.  
 
Dáváme na zvážení, zda návrh zákazu vystupování 
koncipovat takto široce a obecně a zda by spíše v souladu 
se zmíněným opatřením č. 15 neměla být vymezena již na 
úrovni zákona množina osob v rámci organizovaných 
turistických výletů a dalších nevládních, tedy nevědeckých 
cest, na které se bude tento zákaz vztahovat. Opatření 15 
hovoří doslovně o “… operators organizing tourist or other 
non-governmental activities in the Antarctic Treaty area,”. 
 
Obecný zákaz vystupování z lodí by mohl působit 
zmatečně s ohledem na povolený režim provádění činností 
v Antarktidě, které podléhají povolení podle § 8 zákona o 
Antarktidě.  

Neakceptováno. 
 
Ustanovení počítá s provedením v prováděcím předpise. 
 
 
 

  
2) K § 8 odst. 1 a dalším ustanovením, České osoby 
V novele zákona i v původním znění zákona se opakovaně 
objevuje termín „České osoby“. Navrhujeme nahrazení 
uvedeného slovního spojení pro jeho neustálenost 
v českém právním řádu a dále pro jeho gramatickou 
nevhodnost.  
 
Dáváme na zvážení, zda by bylo možné v úvodu zákona 
zavést v definicích zkratku vymezující sídlo právnické 
osoby na území České republiky a dále trvalé bydliště 
fyzické osoby na území České republiky a tuto zkratku 
dále používat v celém zákoně. Případně by bylo možné 
používat slovní spojení „české fyzické a právnické osoby“. 

Neakceptováno. 
 
Není nutné blíže specifikovat, z výkladu spojení „české osoby“ je 
podle našeho názoru dostatečně zřejmé, že se jedná o české 
fyzické a právnické osoby.  
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 3) K zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Příloha č. 15 zákona o správních poplatcích uvádí výši 
poplatku za vydání povolení k pobytu v Antarktidě 5000 
Kč. Podle RIA str. 6 se uvádí, že poplatek se vztahuje na 
celou expedici, nikoliv na každou fyzickou osobu, která se 
výpravy účastní. Náklady pro státní správu na jedno 
povolení cesty do Antarktidy jsou předkladatelem 
vyčísleny na 80 256 Kč (Ministerstvo životního prostředí 
72 960 Kč, Ministerstvo zahraničních věcí 7 296 Kč). 
Expedice se v průměru účastní 11 osob.  
 
Navrhujeme, aby byl poplatek zvýšen na 7300 Kč za 
každou osobu, která se expedice účastní. Zvýšená částka 
pokryje náklady na činnost státní správy s vydáním 
povolení pro expedici na Antarktidu.  

Vysvětleno.  
 
Poplatek se odvíjí od počtu provedených úkonů, nikoliv od počtu 
osob.  

 4) K RIA, 3.2 Porovnání nákladů a přínosů 
Položky nákladů státní správy s vydáním povolení jsou 
uvedeny jako rozdíl, tedy navýšení oproti současným 
částkám. Uvedené dva řádky by měly být doplněny o další 
dva řádky, ve kterých se uvedou celkové nové náklady na 
povolení, které ponese Ministerstvo životního prostředí a 
které ponese Ministerstvo zahraničních věcí po přijetí 
novely. 

Vysvětleno.  
 
Nelze odhadnout počet vydávaných povolení.  

 5) K RIA, poznámka pod čarou 
Doporučujeme upravit gramaticky text poslední věty 
v poznámce pod čarou č. 3. Současný text „Tato částka 
odpovídá i pro žadatele, kteří pracují ve vědecké činnosti“ 
není zcela srozumitelná. 

Akceptováno. 
 
Bude upraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
 
1. K čl. I bodu 4 – k § 8 odst. 3: 
Požadujeme upřesnit, jaká forma součinnosti bude od 
Ministerstva zahraničních věcí vyžadována, resp. jaký má 
být výstup z předmětného „projednání“. Máme za to, že by 
bylo vhodnější například stanovit, že před vydáním 
povolení si Ministerstvo životního prostředí vyžádá 
vyjádření Ministerstva zahraničních věcí. Tím 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o zavedenou dlouholetou praxi a platnou právní úpravu 
(viz § 8 odst. 3 platného znění zákona). Ve stávající praxi MŽP 
zasílá oficiálním dopisem na MZV pracovní verzi návrhu 
ohlášení/povolení  k písemnému vyjádření. MZV odešle na MŽP 
písemně připomínky, event. je zapracuje přímo do návrhu textu. 
Poté jsou připomínky MZV zapracovány (dosud v plném rozsahu, 
v případě nejasností probíhá ústní konzultace). Následně je MŽP 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRDB223M)



Stránka 4 (celkem 41) 

by samozřejmě nebylo vyloučeno, aby byla před vydáním 
vyjádření věc neformálně projednána s Ministerstvem 
životního prostředí. 

vypracováno finální verze ohlášení/povolení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka 
 
2. K čl. I bodu 12 – k § 11 odst. 2: 
Úprava v odstavci 2 není v rámci povolovacího režimu 
přiléhavá (na rozdíl od stávajícího režimu ohlašovacího). 
Namísto zákazu povolené činnosti by mělo dojít ke změně 
nebo zrušení původního povolení. Navrhujeme proto 
odstavec 2 vypustit a v návaznosti na to přeformulovat 
odstavec 1 větu druhou, a to například takto: „Ministerstvo 
může z vlastního podnětu změnit nebo zrušit pravomocné 
povolení, pokud zjistí, že jím povolená činnost vede k 
vlivům na životní prostředí Antarktidy, které jsou 
neslučitelné se zásadami stanovenými v článku 3 
Protokolu nebo hrozí, že povolená činnost povede 
k takovým vlivům.“.    

Akceptováno. 
 

 Zásadní připomínka 
 
3. K čl. I bodu 30  - k § 27 odst. 1 písm. c): 
Podle bodu 3.4 Zásad tvorby právní úpravy přestupků, 
schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 31. 7. 2018 
(dále jen „Zásady“) platí: „Při uplatňování odpovědnosti 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby za přestupek 
nelze relevantně právně zkoumat, zda jednání, kterým 
byla porušena povinnost, bylo právnickou osobou nebo 
podnikající fyzickou osobou zaviněno. Z tohoto důvodu 
také znak zavinění (úmysl nebo nedbalost) ani fakultativní 
znaky subjektivní stránky skutkové podstaty nelze uvádět 
ve skutkových podstatách přestupků, za které odpovídá 
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.“. Záměr 
patří mezi fakultativní znaky subjektivní stránky skutkové 
podstaty přestupku, v případě právnické a podnikající 
fyzické osoby by tudíž znak „záměrně“ neměl být uváděn. 

Akceptováno. 
  

 Zásadní připomínka Akceptováno. 
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4. K čl. I bodu 30 – k § 27 odst. 1 písm. e):  
Podle bodu 3.1.4 Zásad lze formulovat skutkovou podstatu 
pouhým odkazem na ustanovení, v němž je vymezena 
povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové podstaty, 
pouze zcela výjimečně. V písmeni e) lze podle našeho 
názoru daný okruh zákazů bez větších obtíží alespoň 
typově popsat, a to např. takto: „poruší některý ze zákazů 
souvisejících s dovozem nepůvodních druhů živočichů, 
rostlin a mikroorganismů do Antarktidy podle § 19 odst. 1, 
3 nebo 4“. Požadujeme ustanovení upravit. 

 Zásadní připomínka 
 
5. K čl. I bodu 30 – k § 27 odst. 1 písm. f):  
K možnosti formulovat skutkovou podstatu pouhým 
odkazem na ustanovení viz předchozí zásadní připomínku. 
Navrhujeme ustanovení přeformulovat například takto: 
„poruší některou z povinností při nakládání s odpadem 
podle § 20 odst. 1“.   

Akceptováno. 

 Zásadní připomínka 
 
6. K čl. I bodu 30 – k § 27 odst. 1 písm. g): 
K možnosti formulovat skutkovou podstatu pouhým 
odkazem na ustanovení viz zásadní připomínku č. 4. 
Navrhujeme ustanovení přeformulovat například takto: 
„poruší některý ze zákazů při nakládání s odpadem podle 
§ 20 odst. 3“. 

Akceptováno. 

 Zásadní připomínka 
 
7. K čl. I bodu 30 – k § 27 odst. 1 písm. h): 
Odkazovaná povinnost v § 23a je značně obecná: „České 
osoby jsou povinny přijmout rozumná preventivní opatření, 
aby se snížilo riziko ekologických havárií a jejich 
potenciálních nepříznivých dopadů.“. Postih přestupku 
se tak stává obtížně předvídatelným. Požadujeme zpřesnit 
buď samotnou primární povinnost v § 23a nebo vymezení 
skutkové podstaty přestupku, případně písmeno h) 

Akceptováno. 
 
Slovo „rozumná“ bude vypuštěno. 
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vypustit bez náhrady 

 Doporučující připomínky 
 
1. K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. j): 
Doporučujeme přehodnotit, zda skutečně má definice 
ekologické havárie dopadat pouze na události mající 
náhodný charakter. 

Akceptováno. 
 
Slova „jakákoliv náhodná“ budou vypuštěna. 
 
 
 

 2. K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. l): 
Doporučujeme doplnit do poznámky pod čarou odkaz na 
odpovídající právní úpravu zvláštních práv čerpání.  
Připomínka se rovněž vztahuje k čl. I bodu 24, tj. k § 23h 
odst. 1 návrhu, který bez náležitého odkazu působí 
zmatečně. 

Akceptováno částečně. 
 
Definice v § 2 písm. l) bude vypuštěna. § 23h bude upraven a 
doplněn bude buď odkaz na dokument nebo bude o odkaz 
doplněna důvodová zpráva. 

 3. K čl. I bodu 14 – k § 11 odst. 5: 
Máme za to, že by mělo postačovat též mít u sebe originál 
povolení, nikoliv výlučně jeho kopii. Dále předpokládáme, 
že povinnost mít u sebe úřední překlad by se měla 
vztahovat jen k povolení vydanému jiným státem (v cizím 
jazyce). Doporučujeme ustanovení upravit a v návaznosti 
na to upravit též korespondující skutkovou podstatu 
přestupku v § 27 odst. 1 písm. d) 

Akceptováno částečně. 
 
Nové znění: 
 „(4) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v 
Antarktidě originál či kopii povolení vydaného ministerstvem a 
jeho úřední překlad do angličtiny nebo originál či kopii povolení 
vydaného jiným státem.“. 
 
Skutková podstata v § 27 odst. 1 písm. d) bude upravena. 

 4. K čl. I bodu 24 – k § 23a: 
Doporučujeme v zájmu předcházení výkladovým 
nejasnostem nahradit slovo „rozumná“ slovem „taková“. 

Akceptováno částečně. 
 
Slovo „rozumné“ vypuštěno.  

 5. K čl. I bodu 24 – k § 23c odst. 2: 
Dáváme na zvážení, zda skutečně každý provozovatel 
(tedy i zahraniční) má povinnost informovat české 
Ministerstvo životního prostředí. V praktické rovině si 
neumíme vymahatelnost dané povinnosti představit. 

Vysvětleno. 
 
Povinnost je třeba vztáhnou také na cizince, kteří organizují 
činnost v Antarktidě (provozovatel-cizinec), nejen na české osoby 
ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. 

 6. K čl. I bodu 24 – k § 23f: 
Není jasné, proč má být úhrada nákladů 
zprostředkovávána skrze Ministerstvo životního prostředí. 
Domníváme se, že provozovatel by měl náklady fondu 
hradit přímo. Doporučujeme proto zvážit úpravu 
ustanovení. 

Vysvětleno. 
 
Cesta skrze MŽP umožňuje kontrolu. 
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 7. K čl. I bodu 24 – k § 23g písm. c): 
Doporučujeme uvést v poznámce pod čarou odkaz na § 
311 (teroristický útok) a § 312 (teror) trestního zákoníku. 

Neakceptováno. 
 
Doplnění považujeme za nadbytečné. 

 8. K čl. I bodu 24 – k § 23i: 

1. Upozorňujeme, že ustanovení obsahuje dvě různé 
objektivní promlčecí lhůty, doporučujeme vyjasnit, zda 
právo na náhradu zaniká do 3 let od zahájení 
provádění nápravného opatření nebo do 15 let od 
tohoto data. 

2. Rovněž není vhodné ani obvyklé uvádět, že zánik 
práva je odvislý od lhůty, která nastane později. Celý 
princip subjektivní a objektivní lhůty stojí vždy na tom, 
která lhůta nastane dříve, přičemž subjektivní lhůta 
bývá zpravidla kratší. 

Dále doporučujeme v zájmu předcházení výkladovým 
nejasnostem vypustit slovo „rozumnou“ v první větě. 

Neakceptováno. 
 
Ve formulaci nebyla shledána chyba. 

 9. K čl. I bodu 30 – k § 27 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme zvážit, zda by skutková podstata neměla 
zahrnovat též porušení zákazu podle § 3 odst. 4 

Vysvětleno. 
 
Je obsaženo v platném znění § 27 odst. 2 písm. d) zákona. 

 10. K čl. I bodu 33 – k § 31: 
Stanovuje se, že Ministerstvo životního prostředí vydá 
vyhlášku k provedení § 9 odst. 1 písm. i), přičemž takové 
písmeno neexistuje. Domníváme se tudíž, že jde 
o tiskovou chybu a správně má být uveden § 9 odst. 2 
písm. i), který se týká plánu nakládání s odpady. 

Akceptováno. 

 11. K absenci přechodného ustanovení: 
Doporučujeme doplnit pravidla pro činnosti, které jsou 
v současné době uskutečňovány pouze na základě 
ohlášení, nicméně po přijetí navrhované úpravy budou 
podléhat povolení. 

Akceptováno. 
 
Doplněno přechodné ustanovení ve znění: 
"Práva a povinnosti založené dosavadními právními předpisy 
zůstávají zachovány. Řízení zahájená a neskončená do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních 
předpisů."  
 

 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru 
 
1. K čl. I bodu 3 – k textu novelizačního bodu: 

Akceptováno. 
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S odkazem na čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme v rámci textu novelizačního bodu odstranit 
nadbytečnou paragrafovou značku před číslem „7“. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodu 24, 
konkrétně pak k uvozovací větě  
§ 23g odst. 1, a čl. I bodu 24, tj. k § 23h odst. 3. 

 2. K čl. I bodu 4 – k § 8 odst. 1: 
Dle čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády má být při 
citaci článku užíváno zkratky „čl.“, navrhujeme proto slova 
„článku3 Protokolu“ nahradit slovy „čl. 3 Protokolu“. 

Akceptováno. 

 3. K čl. I bodu 9 – k § 10 odst. 2: 
Doporučujeme novelizační bod uvést ve znění „V § 10 se 
za slova „těchto vlivů“ vkládají slova „a závěrečnou zprávu 
o pobytu, která obsahuje… „. V navrhovaném znění 
předkladatelem by se nový text vkládal až za tečku na 
konci odstavce. 

Akceptováno. 

 4. K čl. I bodu 17 – k § 18 odst. 4 písm. b): 
Navrhujeme vložit slovo „zahrady“ za slovo „botanické“. 

Akceptováno. 

 5. K čl. I bodu 17 – k § 18 odst. 4 písm. c): 
Ze stylistického hlediska navrhujeme slovo „jinde“ umístit 
před slova „z existujících sbírek“. 

Akceptováno. 

 6. K čl. I bodu 19 – k § 19 odst. 1: 
Před slova „s výjimkou“ navrhujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 

 7. K čl. I bodu 23 – k § 23: 
Dle nadpisu se ustanovení věnuje ukládání odpadů do 
moře, nicméně v jednotlivých odstavcích se následně 
hovoří o „odstraňování“ odpadů, navrhujeme dikci 
užívanou v jednotlivých odstavcích daného ustanovení 
uvést do souladu s nadpisem a hovořit  
o „ukládání“ odpadu, nikoliv o „odstraňování“ odpadu. 

Vysvětleno. 
 
Nadpisy nelze v souladu s LPV novelizovat.  

 8. K čl. I bodu 23 – k § 23 odst. 3: 
Doporučujeme slova „potravinový odpad“ nahradit slovy 
„potravinové odpady“, aby úvodní část navazovala na 
zbývající část normativního textu, které je vyjádřen 
v množném čísle. 

Akceptováno. 

 9. K čl. I bodu 24 – k § 23f: 
Upozorňujeme na chybějící znak „§“ před odkazem na 

Akceptováno. 
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ustanovení § 23c odst. 1. 

 10. K čl. I bodu 24 – k § 23g odst. 1 písm. a) a b): 
Navrhujeme na konci textu předmětných ustanovení 
středník nahradit čárkou. 

Akceptováno. 

 11. K čl. I bodu 24 – k § 23g odst. 2: 
Doporučujeme před slovy „s výjimkou“ doplnit čárku. 

Akceptováno. 

 12. K čl. II – k účinnosti: 
Navrhujeme odstranit pro nadbytečnost paragrafovou 
značku u odkazu na ustanovení § 23i, srov. čl. 70 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka 
 
K návrhu obecně 
Jednou z hlavních navrhovaných změn je odstranění 
dvojího režimu ohlašování a povolování činností 
vykonávaných na území Antarktidy a zavedení jednotné 
povinnosti mít povolení pro jakoukoli činnost zde 
provozovanou. Návrh však nestanovuje žádné přechodné 
ustanovení, kterým by byl upraven vztah stávající právní 
úpravy umožňující některé činnosti vykonávat v Antarktidě 
pouze na základě jejich ohlášení k výše uvedené 
navrhované změně. Absence takového přechodného 
ustanovení by měla za následek nucené přerušení všech 
činností, které byly doposud na území Antarktidy 
prováděné pouze na základě ohlášení ode dne nabytí 
účinnosti navrhovaného zákona, až do doby, než bude 
provozovatelům takovýchto činností vyřízena žádost o 
jejich povolení. Považujeme tedy za nutné stanovit 
přechodným ustanovením dostatečnou přiměřenou lhůtu, 
po kterou si budou moci tito provozovatelé zažádat o 
povolení svých činností, aniž budou, až do vydání 
rozhodnutí o těchto žádostech, nuceni ve svých 
činnostech ustat a Antarktidu opustit. Dále je potřeba 
přechodnými ustanoveními upravit, jak bude naloženo 
s ohlášeními, která byla podána přede dnem nabytí 
účinnosti navrhovaného zákona, ale do tohoto data nebyla 
potvrzena a podle jakých předpisů budou dokončena 

Akceptováno.  
 
Doplněno přechodné ustanovení ve znění: 
"Práva a povinnosti založené dosavadními právními předpisy 
zůstávají zachovány. Řízení zahájená a neskončená do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních 
předpisů."  
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řízení o žádostech o povolení, které byly podány přede 
dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, a do tohoto 
data o nich nebylo rozhodnuto. Požadujeme předmětná 
přechodná ustanovení do návrhu doplnit. 

 Doporučující připomínky 
1. K bodu 1 - § 2 písm. h) 
V příloze VI Madridského protokolu je definice pojmu 
“provozovatel” užší, než  je jeho vymezení navrhováné 
předkladatelem, neboť je zde stanoven i výčet osob, které 
provozovateli nejsou (např. zaměstnanci). Doporučujeme 
proto toto negativní vymezení pojmu “provozovatel” z 
přílohy VI Madridského protokolu do zákona doplnit. 

 
Vysvětleno.  
 
Jedná se o zjednodušení definice, které nemá na její jasnost 
žádný dopad, neboť provozovatelem je osoba, která „organizuje 
činnosti“ v Antarktidě – tedy buď to fyzická osoba nebo právnická 
osoba, nikoliv její zaměstnanci atd. (viz negativní výčet definice). 

 2. K bodu 4 - § 8 odst. 1 
Nově má být požadováno povolení k provádění jakýchkoli 
činností na území Antarktidy. V zákoně však pojem 
“provádět činnosti v Antarktidě” není nikde definován. 
Jazykovým výkladem přitom nelze dospět jednoznačně k 
závěru, že tento pojem zahrnuje i pouhý vstup nebo pobyt 
na území Antarktidy, k čemuž má být povolení rovněž 
potřeba. Zákon navíc v § 11 rozlišuje mezi povolením k 
pobytu a povolením k činnosti. Doporučujeme proto v 
zákoně odpovídajícím způsobem vymezit pojem “provádět 
činnosti v Antarktidě” . 

Akceptováno částečně. 
 
Do § 8 odst. 1 bude doplněno sousloví „vstupovat do Antarktidy 
nebo“.  
 

 3. K bodu 7 - § 9 odst. 2 písm. h) 
Vzhledem k tomu, že pohotovostní plán je podrobněji 
upraven v navrhovaném znění § 23 zákona o Antarktidě, 
bylo by vhodné pro přehlednost uvést odkaz na toto 
ustanovení. Doporučujeme tedy odkaz do ustanovení 
doplnit. 

Akceptováno. 
 
Pohotovostní plán je upraven v § 23b, do § 9 bude odkaz 
doplněn. 

 4. K bodu 9 - § 10 odst. 2 
Povinnost předložit závěrečnou zprávu o pobytu dříve 
platila obecně u všech činností vykonávaných na území 
Antarktidy. Doporučujeme proto zdůvodnit, proč má být 
nově tato zpráva požadována pouze u činností, u nichž je 

Akceptováno. 
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předpokládán alespoň malý nebo přechodný vliv na životní 
prostředí Antarktidy. 

 5. K bodu 15 - § 12 odst. 1  
Vzhledem k tomu, že dle navrhovaného znění § 8 odst. 3 
vydává Ministerstvo životního prostřední veškerá povolení 
až po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí, lze 
zavedení povinnosti informovat Ministersterstvo 
zahraničních věcí o vydaných povoleních považovat za 
nadbytečné. Doporučujeme proto tuto povinnost  vypustit. 

Vysvětleno.  
 
Jedná se o stávající úpravu. 

 6. K bodu 22 - § 22 odst. 2 
Návětí není z jazykového hlediska formulováno správně. 
Doporučujeme proto jeho následující přeformulování: “Se 
zřetelem na asimilační způsobilost přijímajícího mořského 
prostředí je možno vypouštět splašky přímo do moře, za 
předpokladu, že:” 

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod byl na základě zásadní připomínky MZE 
vypuštěn. 
 

 7. K bodu 23 - § 23 odst. 3 
Vzhledem k tomu, že celé ustanovení je formulováno v 
množném čísle, doporučujeme nahradit slova “potravinový 
odpad” slovy “ potravinové odpady”. 

Akceptováno. 

 8. K bodu 24 - § 23a a § 23c odst. 1 
Povinnost přijmout preventivní opatření  a povinnost 
okamžitě a účinně zasáhnout v případě ekologické havárie 
se dle Přílohy VI Madriského protokolu vztahuje pouze na 
provozovatele. Doporučujeme proto slova “České osoby” v 
ustanovení § 23a nahradit slovem “Provozovatelé” a z 
ustanovení § 23c odst. 1  slova “nebo české osoby” 
vypustit. 

Vysvětleno.  
 
Formulováno alternativně. 

 9. K bodu 24 - § 23e, 23f, 23g odst. 1 písm. e) a § 23i 
Pojem “smluvní strana” není v zákoně nikde definován. 
Zřejmě se má jedná o obsahově stejný pojem jako pojem 
“strany(parties)” v Příloze VI Madridského protokolu, který 
je vymezen jako státy, které tuto přílohu přijaly. 
Doporučujeme proto buď do ustanovení výslovně doplnit, 
že se jedná o slmuvní strany příslušné přílohy 

Akceptováno. 
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Madridského protokolu, nebo pojem “ smluvní strana” v 
zákoně odpovídajícím způsobem vymezit. 

 10. K bodu 24 - § 23f 
Navrhuje se stanovit povinnost pro provozovatele uhradit 
případné náklady na nápravné opatření Ministerstvu 
životního prostředí. Zároveň se však stanovuje, že tato 
úhrada má být zaplacena do fondu spravovaného 
sekretariátem Smlouvy o Antarktidě.  Není zřejmé, proč by 
provozavatel nemohl hradit tyto náklady přímo do fondu. 
Doporučujeme toto vysvětlit v odůvodnění. 

Vysvětleno.  
 
Formulace umožňuje MŽP kontrolu. 

 11. K bodu 33 - § 31 
V ustanovení je chybně uveden § 9 odst. 1 písm. i). Má se 
zjevně jednat o odstavec druhý, neboť odstavec 1 žádné 
písmeno i) neobsahuje.  Doporučujeme tuto chybu 
odstranit. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

Doporučující připomínky 
 
1. Ke zmocňovacím ustanovením  
Podle našeho názoru jsou zmocňovací ustanovení 
formulována tak, že zcela nenaplňují čl. 79 odst. 3 Ústavy, 
podle kterého může ministerstvo vydat právní předpis na 
základě a v mezích zákona. Právě meze pro vydání 
prováděcího předpisu považujeme v některých případech 
(§ 3 odst. 5, § 9 odst. 2 písm. i),  § 11 odst. 4, § 23b a § 
23h) za nedostatečně vyjádřené. Doporučujeme z tohoto 
hlediska provést ještě revizi zmocňovacích ustanovení a 
jejich připadnou reformulaci. Jako příklad uvádíme 
možnost úpravy textu § 3 odst. 5. 
„(5) Zakazuje se vystupování osob na pevninu v Antarktidě 
z plavidel přepravujících cestující v počtu, který by mohl 
být ohrožením zájmu na …. . Přípustný počet osob, 
které mohou vystoupit na pevninu,  podmínky přistání 
plavidel, na která se nevztahuje zákaz podle věty první a 
podmínky vstupu na pevninu v Antarktidě z těchto plavidel 
stanoví v souladu s respektováním zájmu na …. 

Neakceptováno. 
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prováděcí právní předpis.“.  

 2. K § 31 
Upozorňujeme na nezbytnost provést revizi tohoto 
ustanovení – v úpravě není uvedeno, kdo vydá prováděcí 
předpis  k § 3 odst. 5 a § 23 h. Dále by namísto § 9 odst. 1 
písm. i)  mělo být správě uvedeno § 9 odst. 2  písm. i)  (§ 9 
odst. 1 ostatně není ani členěn pomocí písmen). 

Akceptováno. 
 

 3. Z legislativně technického hlediska 
Upozorňujeme, že v ustanovení pododstavce označeného 
písmenem by neměly být obsaženy věty začínající velkými 
písmeny. Pokud mají být v takovém ustanovení ve 
výjimečném případě dvě nebo více vět, je třeba je oddělit 
středníky. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Doporučující připomínky 
 
1. K čl. I bod 3.: S ohledem na čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme odstranit paragrafovou 
značku před číslem „7“. 

Akceptováno. 

 2. K čl. I bod 8.: V úvodní části předmětného 
novelizačního bodu doporučujeme text „písm.“ nahradit 
slovem „písmeno“, jak stanovuje čl. 57 odst. 2 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 3. K čl. I bod 15. [k poznámce pod čarou č. 29]: Z 
formálních a jazykových důvodů doporučujeme v 
předmětné poznámce pod čarou odstranit slova „zákon č.“ 
před slovy „zákon č. 100/2004 Sb.“. 

Akceptováno. 

 4. K čl. I bod 17. [k § 18 odst. 4 písm. c)]: Doporučujeme 
čárku na konci předmětného pododstavce uvést černou 
barvou a materiál tak po formální stránce sjednotit. 

Akceptováno. 
 

 5. K čl. I bod 22.: S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme před slovo 
„vkládají“ vložit slova „za odstavec 1“. 

Neakceptováno. 
 
Novelizační bod vypuštěn na základě připomínky MZE. 

 6. K čl. I bod 24.: Doporučujeme v úvodu předmětného 
novelizačního bodu odstranit paragrafovou značku před 

Akceptováno. 
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textem „23i“, jak stanovuje čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

 7. K čl. I bod 24. [k § 23f]: Z formálních důvodů 
doporučujeme vložit paragrafovou značku před text „23c 
odst. 1“.  

Akceptováno. 

 8. K čl. I bod 24. [k § 23g a k § 23h odst. 3] a k čl. I bod 
30. [k § 27 odst. 1 písm. l)]: S ohledem na čl. 70 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme odstranit 
paragrafovou značku před textem „23f“. 

Akceptováno. 

 9. K čl. I bod 24. [k § 23g odst. 1 písm. a) a b)]: 
Doporučujeme středník na konci předmětných 
pododstavců nahradit čárkou a materiál tak formálně 
sjednotit. 

Akceptováno. 

 10. K čl. I bod 28.: V úvodní části předmětného 
novelizačního bodu doporučujeme text „písm.“ nahradit 
slovem „písmeno“ obdobně, jako v případech dle čl. 57 
odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 11. K čl. I bod 30.: Doporučujeme v úvodní části 
předmětného novelizačního bodu text „odst.“ nahradit 
slovem „odstavec“, jak stanovuje čl. 57 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 12. K čl. II: Upozorňujeme, že předkládaný materiál je 
novela zákona, která se v souladu s čl. 28 odst. 1 a 2 
Legislativních pravidel vlády člení na články a ty se člení 
na body. Z uvedeného vyplývá, že v navrhovaném 
ustanovení o nabytí účinnosti nelze uvádět odlišnou 
úpravu pro jednotlivé paragrafy, neboť ty nejsou součástí 
předkládané novely, ale je nutné odkázat na konkrétní 
novelizační bod, kde se pravděpodobně jedná o čl. I bod 
24. Dále také upozorňujeme, že v ustanovení o nabytí 
účinnosti není řešen čl. I bod 30 a 33, které obsahují 
odkazy na ustanovení uvedená v čl. I bodu 24, čímž by po 
nabytí účinnosti těchto bodů byl v zákoně uveden odkaz 
na neúčinné ustanovení, neboť, jak jsme již uvedli a jak 

Akceptováno. 
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vyplývá i z Důvodové zprávy, čl. I bod 24 bude mít 
nastavenu pozdější účinnost. Doporučujeme předmětné 
ustanovení o nabytí účinnosti změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Státní úřad 
pro jadernou 
bezpečnost 

Doporučující připomínka 

Obecně: 

Doporučujeme nahradit odkazy v poznámkách pod čarou 
č. 12 a 19 na zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, odkazy na zákon 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona správně v novelizačním bodu 15 
v poznámce pod čarou č. 28 odkazuje na zákon č. 
263/2016 Sb., atomový zákon. Tento zákon v oblasti 
právní úpravy mírového využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření od 1. 1. 2017 nahradil dosavadní právní 
úpravu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů. Starší zákon však 
nebyl zrušen úplně, ale zůstal zachován ve zbytkové 
podobě upravující výlučně problematiku odpovědnosti za 
jaderné škody. 
Z tohoto důvodu považujeme za nevhodné, že 
novelizovaný zákon v některých poznámkách pod čarou 
nadále odkazuje na starší úpravu jaderného práva. 
Jmenovitě se jedná o obecný odkaz v poznámce č. 12 a 
konkrétní odkaz na § 2 písm. r) tohoto zákona, nad to v již 
neaktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb. Takové odkazy 
jsou v současné době (i při své nenormativní povaze) 
zavádějící. Přestože není obvyklé novelizovat poznámky 
pod čarou, vzhledem k jejich zastaralosti a skutečnosti, že 
po provedené novelizaci by zákon obsahoval dva 
vzájemně rozporné druhy odkazů na jadernou legislativu, 
doporučujeme odkazy změnit na zákon č. 263/2016 Sb., 

Vysvětleno. 
 
Poznámky pod čarou nelze v souladu s Legislativními pravidly 
vlády samostatně novelizovat. 
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atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, (v případě 
poznámky č. 19 lze odkázat na § 3 odst. 2 písm. a) tohoto 
zákona, který obsahuje definici „radioaktivního odpadu“). 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Doporučující připomínky 

1. K bodu 30. - § 27 odst. 1 písm. m)  

V ustanovení § 27 odst. 1 je uveden výčet možných 
přestupků, které se vážou na porušení různých ustanovení 
zákona. Jedno z takových ustanovení je § 26 odst. 5 
zákona, v kterém je pro české osoby stanovena povinnost 
strpět prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli 
v Antarktidě, povinnost poskytnout pozorovatelům 
nezbytnou součinnost a neodkladně provést opatření 
k nápravě zjištěných nedostatků směřující k ochraně 
životního prostředí a odvrácení škod. Neodkladnost 
provedení opatření k nápravě zjištěných nedostatků však 
v ustanovení § 27 odst. 1 písm. m) chybí. Doporučujeme 
úpravu ustanovení § 27 odst. 1 písm. m) takto: 
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že neumožní prohlídky a kontroly 
prováděné pozorovateli podle § 26, neposkytne jim 
součinnost nebo neodkladně neprovede opatření 
k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků.“. 
 

Akceptováno. 

 2. K bodu 33. - § 31 
V ustanovení § 31 je mj. uvedeno, že ministerstvo vydá 
vyhlášku k provedení § 9 odst. 1 písm. i). Takové 
ustanovení však návrh zákona neobsahuje, správně má 
být uvedeno § 9 odst. 2 písm. i). V ustanovení dále není 
uvedeno, kdo vydá prováděcí předpis k § 3 odst. 5 a § 23h 
odst. 1. 

Akceptováno. 
 

 3. K Čl. II - Účinnost 
Upozorňujeme, že odlišné nabytí účinnosti některých 
ustanovení nelze v případě novely zákona vztáhnout 
k novelizovaným paragrafům, ale k příslušným 
novelizačním bodům, jimiž byly tyto paragrafy 

Akceptováno. 
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novelizovány. 

 4. Nad rámec návrhu - Přechodné ustanovení 
Cílem navrhované právní úpravy je mj. nahradit stávající 
dvojí režim ohlašování a povolování činností prováděných 
v Antarktidě jednotným režimem, kdy ke všem činnostem 
bude třeba žádat o povolení. V návrhu zákona však 
absentuje přechodné ustanovení ve vztahu k činnostem, 
které budou ohlášeny podle stávající právní úpravy přede 
dnem, kdy vstoupí v účinnost nová právní úprava. 
Doporučujeme toto přechodné ustanovení do návrhu 
zákona doplnit. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Zásadní připomínka 
 
1. Navrhuje se vložit do bodu 1 návrhu zákona za text 
písm. h) zbylý text z čl. 2 písm. c) přílohy VI Protokolu, 
který vymezuje okruh osob, které nejsou považovány za 
provozovatele.  
Odůvodnění: Písm. h) bodu 1 navržené novely neobsahuje 
celou definici provozovatele, včetně výjimky z ní uvedené 
dle čl. 2 písm. c) přílohy VI Protokolu, a proto se žádá o 
její doplnění. 

Vysvětleno. 
 
Adaptace mezinárodněprávní úpravy nevyžaduje její doslovný 
přepis. Klíčové je naplnění jejího účelu. Provozovatelem je 
v souladu s Protokolem fyzická osoba nebo právnická osoba, 
která organizuje činnost v Antarktidě, v souladu s českým 
právním řádem se jedná o osobu jako celek, nikoliv její 
zaměstnance atd.; viz negativní část definice. Formální doplnění 
definice by zvýšilo nejednoznačnost právní úpravy.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Zásadní připomínka 
 
2. Navrhuje se vložit do bodu 1 návrhu zákona za text 
písm. k) slova „včetně určení rozsahu této havárie a jejího 
dopadu“.  
Odůvodnění: Písm. k) bodu 1 navržené novely neobsahuje 
celou definici nápravných opatření uvedenou v čl. 2 písm. 
f) přílohy VI Protokolu. Vzhledem k tomu, že určení 
rozsahu havárie a jejího dopadu může mít finanční 
dopady, (např. v případě, že provozovatel by nepřijal 
nápravná opatření a přijal je jiný stát, který by provedl 
dané určení a zahrnul jej do svých nákladů), je nezbytné, 
aby definice odpovídala definici čl. 2 písm. f) přílohy VI 
Protokolu. 

Akceptováno. 
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 Zásadní připomínka 
 
3. Navrhuje se doplnit do bodu 1 návrhu zákona za písm. 
l) nové písm. m), které zní: „škodlivým zasahováním 
jakákoliv činnost dle čl. 1 písm. h) přílohy II Protokolu“.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že škodlivé zasahování do 
populací a stanovišť geograficky původních rostlin a 
živočichů lze dle čl. 1 písm. h) přílohy II Protokolu provést 
různými způsoby, např. přeletem helikoptéry či plavidlem, 
považuje se za vhodné na to upozornit alespoň tímto 
odkazem, neboť ne každý způsob zásahu by si mohla 
česká osoba spojovat s porušením později uvedeného 
zákazu. 

Vysvětleno.  

Definice není v textu návrhu používána. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Zásadní připomínka 
 
4. Navrhuje se v bodě 4 vypustit odstavec 2. 
Odůvodnění: Tato výjimka nevyplývá z žádné mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Vzhledem k 
tomu, že státy na Poradním shromáždění každoročně 
diskutují praxi činnosti jachet v Antarktidě bez povolení a 
státy jsou vyzývány k řešení této situace, přičemž lze stěží 
oddělit proplutí Antarktidou od situace, kdy posádka lodi 
vstoupí na pevninu Antarktidy z různých důvodů, se 
navrhuje vypuštění tohoto odstavce. Současně je třeba 
dodat, že záchranné a pátrací práce jsou v antarktických 
podmínkách ztíženy a jsou nákladné, a i z tohoto důvodu 
by měly plavidla a rekreační jachty proplouvající 
Antarktidou a letadla nad ní přelétající mít stejný režim.  

Akceptováno. 

 Zásadní připomínka 
 
5. Navrhuje se do bodu 7 doplnit v § 9 odst. 2 písm. h) za 
slova „pohotovostní plán,“ text „včetně informací o 
opatřeních k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti, o 
opatřeních k pátracím a záchranných operacím a k 
zajištění lékařské péče a evakuace. Tyto plány nebudou 
závislé na podpoře jiných subjektů bez jejich písemného 
souhlasu, který se v takovém případě přikládá k žádosti.,“ 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: Návrh vychází z opatření č. 4 (2004), které 
obsahuje uvedené požadavky. Považuje se proto za 
žádoucí i do textu uvedeného paragrafu příslušné 
náležitosti doplnit, aby Česká republika mohla naplňovat 
požadavky daného opatření.  

 Zásadní připomínka 
 
6. Navrhuje se do bodu 9 vložit za slova „věcný průběh a“ 
slovo „podrobný“ a na konec textu doplnit slova „ ,včetně 
odebraných vzorků“.  
Odůvodnění: Slovo „podrobný“ se navrhuje doplnit 
v souvislosti s doporučením č. XV-5 z roku 1989, které 
vstoupilo v platnost dne 6. března 2019, a dle kterého mají 
mít státy přesné záznamy o činnosti svých národních 
programů, včetně například druhů a množství paliva a 
jiných materiálů přepravovaných do Antarktidy, a stejně 
tak druhů a množství materiálů následně odstraněných 
z Antarktidy. S ohledem na výše uvedený politický 
závazek „schválit“ doporučení, které „schválily“ smluvní 
strany s konzultativním statusem a které vstoupilo 
v platnost, máme za to, že postačí doplnění slova 
„podrobný“ před slovo „popis“, přičemž bude v důvodové 
zprávě doplněno, jaké konkrétní údaje se tím mají na 
mysli. Zároveň se navrhuje doplnění spojení „včetně 
odebraných vzorků“, které je uvedeno v čl. 6 odst. 1 
přílohy II Protokolu. 

Vysvětleno. 
 
Adaptace mezinárodněprávní úpravy nevyžaduje její doslovný 
přepis. Klíčové je naplnění jejího účelu. Slovo „přesné“ navíc 
Nepovažujeme za zaměnitelné se slovem „podrobné“. Doplnění 
údajů do důvodové zprávy, jakožto nezávazného dokumentu 
zpracovaného primárně pro legislativní proces, nikoliv pro 
aplikační praxi, nenacházíme opodstatnění. Zpracováno bude 
nicméně metodické doporučení pro zpracování žádosti a obsahu 
závěrečné zprávy o pobytu reflektující doporučení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Zásadní připomínka 
 
7. V bodě 15 se navrhuje upravit § 12 odst. 1 následovně: 
„Ministerstvo informuje Ministerstvo zahraničních věcí o 
přijatých žádostech a o jím vydaných povoleních podle § 
8, a to do 30 dnů od vydání.“. 
Odůvodnění: S odkazem na § 24 písm. c), ve kterém je 
uvedeno informování Ministerstva zahraničních věcí o 
přijatých žádostech a vydaných rozhodnutích, se žádá o 
doplnění odpovídajícího ustanovení rovněž do tohoto 
textu. 

Vysvětleno. 
 
Podle platné právní úpravy informuje MŽP MZV o ohlášeních a 
vydaných povoleních, tedy o „výsledcích“ procesů/řízení, což 
považujeme za logické. V předávání informací o přijatých 
žádostech však nevidíme věcné opodstatnění. Vedlo by pouze ke 
zvýšení administrativní zátěže, kterou by bylo třeba dodatečně 
vyhodnotit. V ustanovení § 24 písm. c) proto budou slova 
„žádostech a“ vypuštěna, čímž bude úprava reflektovat stávající 
zavedenou praxi a platnou právní úpravu. 
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Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Zásadní připomínka 
 
8. V bodě 19 se navrhuje doplnit do odstavce 2 § 19 na 
konec první věty následující text: “za předpokladu, že 
nejsou za tímto účelem dovážena do Antarktidy živá 
zvířata.“  
Odůvodnění: Čl. 4 odst. 5 přílohy II Protokolu obsahuje 
tuto výjimku z dovozu potravin a má se za to, že je 
nezbytné ji vymezit rovněž v zákoně.  

Akceptováno. 
 
 
 

 Zásadní připomínka 
 
9. V bodě 19 se navrhuje do odstavce 4 § 19 za první větu 
vložit novou větu, která zní: „České osoby jsou povinny 
předcházet dovozu nesterilní půdy do Antarktidy.“ 
Odůvodnění: Úmyslně dovážet nesterilní půdu 
do Antarktidy je zakázáno, v souladu s přílohou II 
Protokolu (konkrétně Dodatek C odst. 2) má být 
zabráněno i jakémukoliv dovozu nesterilní půdy. Jelikož 
dovoz nesterilní půdy má dalekosáhlé důsledky pro místní 
faunu a floru, a je tedy v zájmu ochrany životního prostředí 
Antarktidy co největší míra preventivních opatření 
k předcházení vzniku škod na životním prostředí, zejména 
těch nezvratných, přičemž v posledních letech je kladen 
stále větší důraz na předcházení takovému dovozu, 
navrhuje se obdobně jako je stanovena povinnost 
předcházení vzniku a odstraňování odpadů v Antarktidě 
zavést povinnost předcházet dovozu nesterilní půdy do 
Antarktidy. 

Akceptováno. 
 
Ve znění: „Dovoz nesterilní půdy do Antarktidy je zakázán.“ 
Formulace odpovídá znění ostatních zákazů v ustanovení § 19 
uvedených. 

 Zásadní připomínka 
 
10. V bodě 19 se navrhuje doplnit za odstavec 4 § 19 nový 
odstavec upravující povolení k dovozu nepůvodních druhů 
rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně příslušných 
podmínek tak, jak jsou uvedeny v čl. 4 odst. 3 a 4 přílohy 
II   Protokolu.  
Odůvodnění: Dle čl. 4 odst. 3 a 4 přílohy II Protokolu je 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 19 odst. 1 návrhu bude přeformulováno a ve větě 1. 
bude doplněno sousloví „s výjimkou dovozu na základě povolení“. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRDB223M)



Stránka 21 (celkem 41) 

povolen dovoz omezených druhů nepůvodních rostlin, 
živočichů a mikroorganismů do Antarktidy. Důvodová 
zpráva však neobsahuje informace o tom, proč 
je navrhované ustanovení přísnější, než je mezinárodní 
smlouva. Žádá se proto o doplnění ustanovení zákona, 
případně v důvodové zprávě o vysvětlení důvodů pro 
neadaptování daného ustanovení.   

 Zásadní připomínka 
 
11. V bodě 22 se navrhuje vložit do nového odstavce 2 § 
22 za slovo „splašky“ slova „a domácí tekuté odpady“.  
Odůvodnění: Čl. 5 odst. 1 přílohy III Protokolu obsahuje 
kromě výrazu splašky též výraz domácí tekuté odpady. 
Navrhuje se uvést text novely do souladu s uvedenou 
mezinárodní smlouvou.  

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod byl na základě zásadní připomínky MZE 
vypuštěn. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Zásadní připomínka 
 
12. V bodě 30 se navrhuje vložit do § 27 odst. 1 nová 
písmena c) a d) ve znění: 
„c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez 
povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené 
v povolení,  
d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, 
živočichy a mikroorganismy bez povolení nebo nedodrží 
podmínky stanovené v povolení.“  
Stávající písmena c) až m) se navrhuje označit jako 
písmena e) až o). 
Odůvodnění: Dosavadní zákonná úprava předmětné 
sankce obsahovala a jejich vypuštění se považuje za 
neodůvodněné. Navíc se jedná o činnosti, ke kterým je 
třeba zvláštní povolení, a tím spíše máme za to, že je 
potřeba je   samostatně vymezit obdobně jako je tomu 
s jinými sankcemi, např. jako  je ohrožení, poškození či 
zničení historického místa nebo památníku, nebo odběr 
zvláště chráněné antarktické rostliny či živočicha bez 
povolení. I statky uvedené  v touto  připomínkou 
navrhovaných písm. c) a d) zasluhují zvláštní ochranu, a 

Vysvětleno. 
 
Pokryto ustanovením § 27 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 písm. e) 
návrhu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 
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proto by pro případ jejich porušení měla být stanovena 
odpovídající sankce. 

 Zásadní připomínka 
 
13. V bodě 33 se navrhuje do § 31 za text „§ 23b“ vložit 
text „§ 23h odst. 1“.  
Odůvodnění: Dle § 23h odst. 1 stanoví prováděcí vyhláška 
částky a kritéria pro odpovědnost provozovatele za 
ekologickou havárii. Navrhuje se proto uvést příslušný 
paragraf do souladu s § 23h odst. 1 zákona. 

Akceptováno. 
 
 

 Připomínky nad rámec návrhu zákona 
 
1. Navrhuje se vložit před bod 1 návrhu zákona nový 
novelizační bod, který by nahrazoval v § 1 slovo 
„mezinárodních“ před slovem „závazků“ slovem 
„mezinárodněprávních“.  
Odůvodnění: Dle čl. 1 odst. 2 Ústavy dodržuje Česká 
republika závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 
práva. Jakkoliv je žádoucí i dodržování jiných závazků, 
máme za to, že zákonodárce nechtěl rozšiřovat působnost 
zákona nad rámec daného ustanovení Ústavy. 

Akceptováno. 
 
 

 2. Navrhuje se vložit před bod 2 návrhu zákona nový 
novelizační bod, který by nahrazoval v odstavci 1 § 3 slovo 
„mezinárodními“ před slovem „závazky“ slovem 
„mezinárodněprávními“.  
Odůvodnění: Dle čl. 1 odst. 2 Ústavy dodržuje Česká 
republika závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 
práva. Jakkoliv je žádoucí i dodržování jiných závazků, 
máme za to, že zákonodárce nechtěl rozšiřovat působnost 
zákona nad rámec daného ustanovení Ústavy. 

Akceptováno. 
 

 3. Navrhuje se vložit před bod 6 nový novelizační bod, 
kterým se v § 9 odst. 1 věta první za slova v Antarktidě 
doplňuje slovo „ministerstvu.“  
Odůvodnění: V zákoně po vypuštění § 7 není explicitně 
uvedeno, kterému státnímu orgánu se žádost podává. Byť 
lze dovodit, že je tím míněno Ministerstvo životního 
prostředí, neboť to vydává povolení, má se za to, že 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o platnou právní úpravu, která nevyvolává praktické 
potíže. Příslušnost ministerstva lze dovodit z § 8 odst. 3 návrhu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRDB223M)



Stránka 23 (celkem 41) 

žadatelům o povolení by doplnění této informace v tomto 
ustanovení usnadnilo podávání žádosti. 

 4. Navrhuje se vložit před bod 6 nový novelizační bod 
týkající se § 9, v němž by se stanovilo, že pro některé 
druhy činností se vyžaduje zvláštní povolení (část pátá až 
sedmá). 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že úprava je dále 
roztříštěná a nepřehledná, tj. není zřejmé, že je třeba 
zvláštní povolení např. pro zasahování do populací nebo 
stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů 
v Antarktidě, které je    uvedeno v § 18, přičemž nelze 
očekávat od žadatelů důsledné pročítání celého zákona za 
účelem zjištění, k jakým specifickým činnostem je třeba 
povolení, navrhuje se alespoň upozornit je na to tímto 
způsobem. 

Akceptováno. 
 
 

 5. Navrhuje se vložit před bod 6 nový novelizační bod, 
kterým se doplňuje do §  9 odst. 2 písm. d) na konci textu 
nový text „v případě společné žádosti bude popis činnosti 
ke každé osobě zvlášť,“. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v současné době se 
souhrnně v žádosti uvádí, jaké všechny vědní disciplíny 
jsou v Antarktidě prováděny, nicméně není zřejmé, která 
osoba bude v Antarktidě vykonávat jakou činnost, přičemž 
v praxi jiných států se začíná objevovat nežádoucí postup, 
kdy součástí vědeckých výprav jsou i osoby, které do 
Antarktidy necestují za účelem vědeckého bádání, přičemž 
takové osoby mohou představovat nejen významnější 
bezpečnostní riziko, ale mohou také nevhodným chováním 
ohrožovat životní prostředí v Antarktidě, navrhuje se 
doplnit uvedený text. 

Neakceptováno.  
 
Podle platné právní úpravy se do Antarktidy dá vycestovat i za 
jiným než vědeckým účelem. Pro doplnění sousloví nenacházíme 
opodstatnění. Návrh není sto vyřešit obavu vyjádřenou 
v odůvodnění připomínky. 
 

 6. Navrhuje se vložit před bod 6 nový novelizační bod, 
kterým se § 9 odst. 2 písm. e) upravuje následovně: „e) 
označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě 
prováděny, místa pro doručování písemností a funkčního 
kontaktního údaje v Antarktidě, v případě společné žádosti 
pro každou osobu či skupinu osob zvlášť“. Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že se v praxi ukázala potřeba možnosti 

Akceptováno částečně. 
 
Doplněna slova:“… a funkční kontaktní spojení v Antarktidě.“ 
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kontaktovat české osoby v Antarktidě, ať už z logistických 
či jiných důvodů. Pokud jde o kontakt na více osob, 
navrhuje se toto doplnění z důvodu, že české osoby 
v Antarktidě působí na značně vzájemně odlehlých 
místech, přičemž důvod kontaktu takové osoby se nemusí 
týkat zbylých osob či skupin osob. 

 7. Před bod 29 se navrhuje vložit nový novelizační bod, 
kterým se do § 24 za písm. h) doplňují nová písmena i) a 
j), která znějí: 
„i) v případech, kdy není dána působnost Ministerstva 
zahraničních věcí, poskytuje v souladu s příslušnými 
mezinárodními smlouvami informace jejich smluvním 
stranám či Výboru,  
j) poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí nezbytnou 
součinnost za účelem provádění § 25 písm. b) zákona.“  
Odůvodnění: Ministerstvo životního prostředí je gestorem 
Protokolu a účastní se také zasedání Výboru. Ministerstvo 
zahraničních věcí tak nemá dle kompetenčního zákona 
působnost ve vztahu k Protokolu, a z tohoto důvodu také 
nemůže poskytovat informace jeho smluvním stranám. 
Nadto se Ministerstvo zahraničních věcí neúčastní ani 
zasedání Výboru právě s ohledem na věcnou příslušnost 
Ministerstva životního prostředí, jehož zástupci se naopak 
zasedání Výboru pravidelně účastní. Navrhovaná úprava 
tak pouze uvádí text do souladu s praxí a kompetenčním 
zákonem. Zároveň se zástupci Ministerstva zahraničních 
věcí účastní Poradního shromáždění a jsou gestorem 
Smlouvy, nicméně v rámci řádného plnění informačních 
povinností dle Smlouvy mohou být nezbytné informace, 
kterými disponuje Ministerstvo životního prostředí. 
Navrhuje se proto, aby ministerstvo poskytovalo 
Ministerstvu zahraničních věcí nezbytnou součinnost, 
obdobně jako je tomu v § 25 písm. a) zákona. 

Akceptováno. 

 8. Před bod 29 se navrhuje vložit nový novelizační bod, 
kterým se do písm. b) § 25 za slovo „Protokolem“ vloží 
slova „a jinými závazky vyplývajícími z mezinárodního 
práva“, před slovo „Výboru“ se vloží slova „Poradnímu 

Akceptováno. 
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shromáždění“ a slovo „Výboru“ se vypustí.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že existují i jiné 
mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána a 
které obsahují povinnost spolupráce,  a mohou se 
vztahovat i na oblast Antarktidy, případně jiné mezinárodní 
smlouvy, které se sjednávají, nepovažuje se za vhodné 
omezit informační povinnost pouze vůči předepsaným 
mezinárodním smlouvám. Současně se navrhuje doplnit 
slova „Poradní shromáždění“, neboť to je primární fórum, 
na  kterém Ministerstvo zahraničních věcí informuje o 
českých činnostech v Antarktidě. Zároveň se navrhuje 
vypustit slovo „Výboru“, neboť toho se účastní zástupci 
Ministerstva životního prostředí. Vypuštění 
je komplementární k navrženému doplnění písm. i) § 24.  

 Doporučující připomínky 
K předkládací zprávě 
 
1. Navrhuje se vymazat druhou větu prvního odstavce 
první strany, neboť neodpovídá skutečnosti, případně ji 
uvést do souladu se skutečností uvedenou v odůvodnění.  
Odůvodnění: Podmínky pro získání a udržení 
konzultativního statusu jsou vymezeny v čl. IX odst. 2 
Smlouvy o Antarktidě (dále jen „Smlouva“). Dle tohoto 
ustanovení má tzv. konzultativní status smluvní strana 
Smlouvy po dobu, kdy projevuje svůj zájem o Antarktidu 
tím, že tam vyvíjí podstatnou vědeckou a výzkumnou 
činnost, jako je vybudování vědecké stanice nebo vyslání 
vědecké expedice. Česká republika tuto podmínku 
dlouhodobě splňuje, a to vybudováním české vědecké 
stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese 
Rosse, která byla dokončena v r. 2006, a proto 
v návaznosti na uvedené jí byl k 1. dubnu 2014 přiznán 
tzv. konzultativní status. V souladu s čl. 1 odst. 2 Ústavy 
Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 
z mezinárodního práva. Na XXXVI. Poradním 
shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě 
(ATCM, dále jen „Poradní shromáždění“) učinila Česká 

Akceptováno. 
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republika politický závazek, jehož obsahem je úmysl 
„schválit“ doporučení a opatření, která budou „schválena“ 
smluvními stranami s konzultativním statusem. Nejedná se 
však o mezinárodněprávní závazek, ze kterého by 
v případě jeho porušení vznikla České republice 
mezinárodněprávní odpovědnost, např. v podobě ztráty 
tzv. konzultativního statusu. Schválením je myšleno 
vyjádření souhlasu s tím být smlouvou, resp. změnou 
přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke 
Smlouvě o Antarktidě (dále jen „Protokol“), vázán. Změna 
přílohy II Protokolu vstoupila v platnost po „schválení“ 
všemi smluvními stranami s konzultativním statusem dne 
8. prosince 2016, a Česká republika by v souladu se svým 
politickým závazkem měla rovněž danou přílohu „schválit“, 
resp. vyjádřit souhlas být vázána jejími ustanoveními, 
čemuž předchází příslušná úprava zákona o Antarktidě, 
která je důvodem pro současnou novelu.  

 2. V předkládací zprávě a i jinde v textu materiálu se 
navrhuje vypustit slovo „nová“ před spojením „příloha VI 
Protokolu“.  
Odůvodnění: Příloha VI Protokolu byla přijata na 28. 
Poradním shromáždění ve Stockholmu v roce 2005, a lze 
ji tak stěží označit za „novou“, byť ve své době 
nepochybně nová byla. Skutečnost, že doposud 
nevstoupila v platnost, na označení nic nemění.  

Akceptováno. 
 
 

 3. V odstavci dva první strany se navrhuje nahradit třetí 
větu následujícím textem: „Přestože příloha VI Protokolu 
doposud nevstoupila v platnost, má se za to, že při změně 
zákona je žádoucí v něm vymezit rovněž i tuto úpravu, 
neboť počet smluvních stran s konzultativním statusem, 
které tuto přílohu schválily, neustále stoupá. Dle čl. IX 
odst. 4 Smlouvy vstoupí opatření v platnost po schválení 
všemi smluvními stranami, které v době přijetí opatření na 
Poradním shromáždění měly tzv. konzultativní status. 
Opatření č. 1 (2005), jehož přílohou je příloha VI 
Protokolu, již schválila nadpoloviční většina daných států.“  
Odůvodnění: Předkládací zpráva postrádá odůvodnění 

Akceptováno. 
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doplnění právní úpravy přílohy VI Protokolu do 
předkládané novely zákona a ze současného textu 
nevyplývá nezbytnost takového doplnění, když je pouze 
konstatováno, že doposud nevstoupila v platnost, což 
indikuje její právní nezávaznost. I z toho je však patrné, že 
Česká republika neporušuje žádné své mezinárodněprávní 
závazky, když přílohu VI Protokolu zatím nepřijala, 
neboť opatření, které doposud nevstoupilo v platnost, 
nezakládá pro Českou republiku žádné 
mezinárodněprávní závazky, a ani zakládat nemůže. 
Současně v předkládací zprávě absentuje vysvětlení 
mechanismu vstupu opatření v platnost, a proto se do 
textu navrhuje doplnit. 

 4. Navrhuje se do druhého odstavce třetí věty na první 
straně doplnit poznámku pod čarou, a to za uvedením 
informace o schválení nadpoloviční většinou smluvních 
stran s konzultativním statusem, ve které bude vypsán 
abecedně seznam těchto států.  
Odůvodnění: Pro informovanost se považuje za vhodné 
doplnit seznam smluvních stran s konzultativním statusem, 
které již přílohu VI Protokolu schválily. 

Neakceptováno. 

 5. V poslední větě druhého odstavce na první straně 
předkládací zprávy se navrhuje vypustit slovo 
„antarktických“, nebo jej vložit do uvozovek, případně jej 
nahradit spojením za slovem předpisů „týkajících se 
Antarktidy“ či „upravujících činnosti v Antarktidě“.  
Odůvodnění: Právní předpisy upravující činnosti 
v Antarktidě nejsou souhrnně označovány jako 
„antarktické předpisy“. 

Akceptováno. 
 
 

 6. Třetí odstavec první strany se navrhuje upravit takto: 
“Aby Česká republika dostála svému politickému závazku, 
který učinila na XXXVI. Poradním shromáždění v r. 2013 
za účelem získání tzv. konzultativního statusu, jehož 
obsahem je úmysl „schválit“ doporučení a opatření, která 
budou „schválena“ smluvními stranami s konzultativním 
statusem, je nezbytné, aby upravila svůj vnitrostátní zákon 
za účelem následného vnitrostátního projednání přílohy VI 

Neakceptováno. 
 
Třetí odstavec první strany předkládací zprávy se věnuje 
odpovědnosti za ekologické havárie. Náhrada tohoto odstavce 
navrženým textem nedává smysl. 
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Protokolu a následnému vyslovení souhlasu s tím, aby 
byla Česká republika touto přílohou vázána. Skutečnost, 
že Česká republika získala tzv. konzultativní status k 1. 
dubnu 2014, díky němuž může spolu s dalšími 28 státy 
světa spolurozhodovat o současném a budoucím 
využívání Antarktidy, a v r. 2019 pořádala Poradní 
shromáždění, na kterém byla přijata tzv. Pražská 
deklarace, ve které státy s konzultativním statusem 
(včetně České republiky) vyjádřily úmysl „schválit“ všechna 
opatření přijatá Poradním shromážděním, činí tento 
závazek významným.“  
Odůvodnění: Jak je uvedeno výše, současný text 
neodpovídá skutečnosti, a proto je nezbytné jej upravit. 
Zároveň se považuje za vhodné jej doplnit o další 
argumenty podporující nezbytnost přijetí novely. 

 7. V posledním odstavci první strany a v poslední větě 
prvního odstavce na druhé straně předkládací zprávy se 
navrhuje nahradit slovo „ostatní“ před spojením „smluvní 
státy“ slovem „jiné“.  
Odůvodnění: Ne všechny smluvní strany s konzultativním 
statusem, resp. smluvní strany Smlouvy, mají jednotný 
systém povolení, a proto se navrhuje příslušná změna. 

Akceptováno. 

 8. V první větě prvního odstavce na druhé straně 
předkládací zprávy se navrhuje vložit za slovo „což“ 
následující text: „jednak bude srozumitelnější pro osoby 
mířící do Antarktidy, jednak“, alternativně „jednak umožní 
lepší orientaci osobám mířícím do Antarktidy, jednak“.  
Odůvodnění: Navrhovaná úprava má být jak přehlednější 
pro osoby mířící do Antarktidy, tak i má usnadnit dohled 
nad dodržováním zákona. Vychází se zejména z toho, že 
pro české osoby mířící do Antarktidy může být v určitých 
situacích obtížné vyhodnotit, zda mají podat žádost o 
povolení či ohlášení. 

Akceptováno. 

 9. V předposlední větě prvního odstavce na druhé straně 
předkládací zprávy se navrhuje vložit slovo „právních“ před 
slovo „předpisů“.  
Odůvodnění: Mezi prameny práva patří právní předpisy 

Akceptováno. 
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jakožto obecně závazné normativní právní akty, nikoliv 
pouze předpisy, které nemusejí být právně závazné. 

 10. Ve stejné větě předkládací zprávy se navrhuje slovo 
„dodržování“ nahradit slovem „naplňování“.  
Odůvodnění: Kromě vhodnější formulace z pohledu jazyka 
českého je totéž spojení uvedeno rovněž v čl. 5 Protokolu. 

Akceptováno. 

 11. V předkládací zprávě naprosto absentuje změna 
zákona v důsledku opatření č. 15 (2009) a opatření č. 4 
(2004). Je nezbytné alespoň stručné doplnění. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že novela zákona se týká i 
záležitostí, které jsou uvedeny ve zmíněných opatřeních, 
je nezbytné, aby předkládací zpráva tuto skutečnost 
reflektovala. 

Akceptováno. 

 

 Doporučující připomínky 
K návrhu zákona 
 
1. Navrhuje se vložit před bod 2 návrhu zákona nový 
novelizační bod, který by i do odstavce 3 § 3 za slovo 
„Protokolem“ vložil slova „ ,případně jinými mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána,“.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že ochrana životního 
prostředí Antarktidy je předmětem i jiných mezinárodních 
smluv, např. Úmluvy o zachování mořských živých zdrojů 
Antarktidy, nebo se nově sjednávané mezinárodní 
smlouvy mohou této otázky dotýkat, navrhuje se uvedené 
doplnění. 

Neakceptováno. 

 2. V bodě 14 se navrhuje nově vkládaný nově vkládaný 
odst. 4 § 11 přesunout do § 18 z důvodu systematičnosti.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že § 18 se týká ochrany 
místních rostlin a živočichů a upravuje i povolení 
k zasahování do populací a stanovišť geograficky 
původních rostlin a živočichů, považuje se za 
systematické, aby obsahovalo i povolení pro odběr zvláště 
chráněný antarktických druhů, jako tomu bylo v dosud 
platném znění zákona, neboť zvláště chráněné antarktické 
druhy jsou geograficky původní živočichové, které navíc 
vyžadují zvláštní ochranu.  

Akceptováno. 
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 3. V bodě 14 se navrhuje upravit nový odstavec 5 § 11 
takto: „České osoby jsou povinny mít u sebe během 
pobytu v Antarktidě kopii povolení vydaného ministerstvem 
a jeho úřední překlad či povolení vydané jiným státem. 
Odůvodnění: Povolení vydané jiným státem bude vydané 
v některém z cizích jazyků, např. anglicky, španělsky 
apod. Má se za to, že překlad českého povolení do 
anglického jazyka je vyžadován zejména kvůli kontrole 
jinými státy, jejichž občané český jazyk neovládají. 
V případě povolení vydaného jiným státem se má za to, že 
postačuje originál vydaný v cizím jazyce a není zapotřebí 
zajišťovat jeho úřední překlad do jiného jazyka. 

Vysvětleno. 
 
Upraveno na základě jiné připomínky. 

 4. Navrhuje se, aby bodem 22 navržené nové odstavce 
byly číslovány jako odstavce 3 a 4 a byly umístěny za 
současný odstavec 2.  
Odůvodnění: Ze systematického hlediska se jeví jako 
vhodnější nejprve uvést zákazy, tj. odst. 1 a 2 a teprve 
následně uvést alternativy, tj. možnost vypouštění látek do 
moře za určitých podmínek. 

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod na základě zásadní připomínky MZE vypuštěn. 

 5. Před bod 23 se navrhuje vložit nový novelizační bod, 
kterým se do dosavadního § 22 odst. 2 za slova 
„splaškové kaly“ na třetím řádku vkládá slovo „pozvolně“.  
Odůvodnění: Čl. 6 odst. 1 písm. b) přílohy IV Protokolu je 
uvedeno, že se splašky nemají vypouštět okamžitě.  
Současné ustanovení sice uvádí, že tak má být činěno 
v úměrném množství, nicméně stále chybí informace 
o tom, že by k vypouštění nemělo docházet okamžitě, ale 
pozvolně. Navrhuje se proto uvést příslušné ustanovení do 
souladu s mezinárodní smlouvou. 

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod na základě zásadní připomínky MZE vypuštěn. 
 

 6. Před bod 30 se navrhuje vložit nový novelizační bod, 
kterým se na konci textu § 26 odst. 5 vkládají slova „a 
zajištění bezpečnosti.“  
Odůvodnění: V souladu s opatřením č. 4 (2004), které dbá 
mj. o zajištění bezpečnosti a stanovuje povinnost vyhotovit 
pohotovostní plány, se navrhuje doplnění rovněž o 
zajištění bezpečnosti, neboť to je důležité v kontextu 
ochrany života a zdraví osob.  

Neakceptováno.  
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 Doporučující připomínky 
K důvodové zprávě 
 
1. V odstavci dva první strany důvodové zprávy se 
navrhuje nahradit spojení „po ratifikaci prezidentem 
republiky“ spojením „po uložení ratifikační listiny u jeho 
depozitáře“.  
Odůvodnění: Jakkoliv je na konci vnitrostátního projednání 
nezbytná ratifikace mezinárodní prezidentské smlouvy 
prezidentem republiky, mezinárodní smlouva vstupuje 
v platnost dnem určeným v jejích ustanoveních (čl. 24 
odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, obdobné 
ustanovení obsahuje též čl. 23 směrnice vlády pro 
sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a 
ukončování platnosti mezinárodních smluv, která je 
přílohou k usnesení vlády č. 131 ze dne 11. února 2004).   
Dle čl. 23 odst. 2 Protokolu vstoupí Protokol v platnost pro 
každou smluvní stranou Smlouvy, která uloží listinu o 
ratifikaci, 30. dne po takovém uložení.  Čl. 22 odst. 3 
stanoví, že ratifikační listina se ukládá u depozitáře, tj. u 
vlády Spojených států amerických. 

Akceptováno. 

 2. V posledním odstavci první strany důvodové zprávy se 
navrhuje nahradit slova „v rámci“ na třetím řádku slovy „dle 
čl. IX odst. 1“.  
Odůvodnění: Právní akty přijímané Poradním 
shromážděním, které jsou důvodem pro novelu zákona, 
jsou opatření přijímaná smluvními stranami 
s konzultativním statusem dle čl. IX dost. 1 Smlouvy. Dle 
čl. IX odst. 4 Smlouvy také pouze tyto právní akty, resp. 
tato opatření vstupují v platnost, a jsou pro tyto státy 
právně závazné. 

Akceptováno. 
 
 

 3. Obdobně jako v předkládací zprávě se navrhuje i 
v důvodové zprávě vypustit druhou větu posledního 
odstavce první strany a první větu prvního odstavce na 
straně šesté, neboť neodpovídá skutečnosti, případně ji 
uvést do souladu se  skutečností uvedenou v odůvodnění.  
Odůvodnění: Podmínky pro získání a udržení 

Akceptováno. 
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konzultativního statusu jsou vymezeny v čl. IX odst. 2 
Smlouvy o Antarktidě (dále jen „Smlouva“). Dle tohoto 
ustanovení má tzv. konzultativní status smluvní strana 
Smlouvy po  dobu, kdy projevuje svůj zájem o Antarktidu 
tím, že tam vyvíjí podstatnou vědeckou a výzkumnou 
činnost, jako je vybudování vědecké stanice nebo vyslání 
vědecké expedice. Česká republika tuto podmínku 
dlouhodobě splňuje, a to vybudováním české vědecké 
stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese 
Rosse, která byla dokončena v r. 2006, a proto 
v návaznosti na uvedené jí byl k 1. dubnu 2014 přiznán 
tzv. konzultativní status. V souladu s čl. 1 odst. 2 Ústavy 
Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 
z mezinárodního práva. Na XXXVI. Poradním 
shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě 
(ATCM, dále jen „Poradní shromáždění“) učinila Česká 
republika politický závazek, jehož obsahem je úmysl 
„schválit“ doporučení a opatření, která budou „schválena“ 
smluvními stranami s konzultativním statusem. Nejedná se 
však o mezinárodněprávní závazek, ze kterého by 
v případě jeho porušení vznikla České republice 
mezinárodněprávní odpovědnost, např. v podobě ztráty 
tzv. konzultativního statusu. Schválením je myšleno 
vyjádření souhlasu s tím být smlouvou, resp. změnou 
přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke  
Smlouvě o Antarktidě (dále jen „Protokol“), vázán. Změna 
přílohy II Protokolu vstoupila v platnost po „schválení“ 
všemi smluvními stranami s konzultativním statusem dne 
8. prosince 2016, a Česká republika by v souladu se svým 
politickým závazkem měla rovněž danou přílohu „schválit“, 
resp. vyjádřit souhlas být vázána jejími ustanoveními, 
čemuž předchází příslušná úprava zákona o Antarktidě, 
která je důvodem pro současnou novelu. 

 4. V druhém odstavci na druhé straně, ve druhém odstavci 
na páté straně a v posledním odstavci na osmé straně 
důvodové zprávy se navrhuje nahradit slovo „ostatní“ před 
spojením „smluvní státy“ a také před spojením „smluvních 

Akceptováno. 
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stran“ či „smluvních států“ slovem „jiné“.  
Odůvodnění: Ne všechny smluvní strany s konzultativním 
statusem, resp. smluvní strany Smlouvy mají jednotný 
systém povolení, a proto se navrhuje příslušná změna. 

 5. V druhém odstavci na druhé straně důvodové zprávy se 
navrhuje doplnit za slovo „což“ následující text: „jednak 
bude srozumitelnější pro osoby mířící do Antarktidy, 
jednak“, alternativně „jednak umožní lepší orientaci 
osobám mířícím do Antarktidy, jednak“.  
Odůvodnění: Navrhovaná úprava má být jak přehlednější 
pro osoby mířící do Antarktidy, tak i má usnadnit dohled 
nad dodržováním zákona. Vychází se zejména z toho, že 
pro české osoby mířící do Antarktidy může být v určitých 
situacích obtížné vyhodnotit, zda mají podat žádost o 
povolení či ohlášení. 

Akceptováno. 

 6. V posledním odstavci na druhé straně důvodové zprávy 
se navrhuje nahradit čtvrtou větu následujícím textem: 
„Přestože příloha VI Protokolu doposud nevstoupila 
v platnost, má se za to, že při změně zákona je žádoucí 
v něm vymezit rovněž i tuto úpravu, neboť počet smluvních 
stran s konzultativním statusem, které tuto přílohu 
schválily, neustále stoupá. Dle čl. IX odst. 4 Smlouvy 
vstoupí opatření v platnost po schválení všemi smluvními 
stranami, které v době přijetí opatření na Poradním 
shromáždění měly tzv. konzultativní status. Opatření č. 1 
(2005), jehož přílohou je příloha VI Protokolu, již schválila 
nadpoloviční většina daných států.“  
Odůvodnění: Důvodová zpráva postrádá odůvodnění 
doplnění právní úpravy přílohy VI Protokolu do 
předkládané novely zákona a ze současného textu 
nevyplývá nezbytnost takového doplnění, když je pouze 
konstatováno, že doposud nevstoupila v platnost, což 
indikuje její právní nezávaznost. I z toho je však patrné, že 
Česká republika neporušuje žádné své mezinárodněprávní 
závazky, když přílohu VI Protokolu zatím nepřijala, 
neboť opatření, které doposud nevstoupilo v platnost, 
nezakládá pro Českou republiku žádné 

Akceptováno. 
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mezinárodněprávní závazky, a ani zakládat nemůže. 
Současně v důvodové zprávě absentuje vysvětlení 
mechanismu vstupu opatření v platnost, a proto se do 
textu navrhuje doplnit. 

 7. Poslední odstavec na druhé straně důvodové zprávy se 
navrhuje upravit takto: “Aby Česká republika dostála 
svému politickému závazku, který učinila na XXXVI. 
Poradním shromáždění v r. 2013 za účelem získání tzv. 
konzultativního statusu, jehož obsahem je úmysl „schválit“ 
doporučení a opatření, která budou „schválena“ smluvními 
stranami s konzultativním statusem, je nezbytné, aby 
upravila svůj vnitrostátní zákon za účelem následného 
vnitrostátního projednání přílohy VI Protokolu a 
následnému vyslovení souhlasu s tím, aby byla Česká 
republika touto přílohou vázána. Skutečnost, že Česká 
republika získala tzv. konzultativní status k 1. dubnu 2014, 
díky němuž může spolu s dalšími 28 státy světa 
spolurozhodovat o současném a budoucím využívání 
Antarktidy, a v r. 2019 pořádala Poradní shromáždění, na 
kterém byla přijata tzv. Pražská deklarace, ve které státy 
s konzultativním statusem (včetně České republiky) 
vyjádřily úmysl „schválit“ všechna opatření přijatá 
Poradním shromážděním, činí tento závazek významným.“  
Odůvodnění: Jak je uvedeno výše, současný text 
neodpovídá skutečnosti, a proto je nezbytné jej upravit. 
Zároveň se považuje za vhodné jej doplnit o další 
argumenty podporující nezbytnost přijetí novely. 

Akceptováno. 
 
 
 

 8. V posledním odstavci na čtvrté straně důvodové zprávy 
se navrhuje nahradit druhou větu následujícím textem: 
„Ostatní činnosti je potřeba regulovat, jelikož smluvní 
strany mají zájem na tom, aby byl tento křehký ekosystém 
chráněn.“  
Odůvodnění: Protokol mj. ve svém čl. 7 zakazuje každou 
jinou činnost týkající se nerostných zdrojů, než je vědecký 
výzkum. Není tedy pravdou, že by Protokol ostatní činnosti 
nezakazoval, a navrhuje se proto vypustit text, že ostatní 
činnost nejsou tímto protokolem zakázané. Navíc přílohy 

Akceptováno. 
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Protokolu, které jsou nedílnou součástí Protokolu dle čl. 9 
Protokolu, zakazují mnoho dalších činností. 

 9. V posledním odstavci na straně čtvrté důvodové zprávy 
se navrhuje rozepsat zkratku IAATO.  
Odůvodnění: Má se za to, že ne všechny osoby účastnící 
se legislativního procesu jsou obeznámeny se zkratkami, 
které se používají pro jednotlivé organizace působící 
v Antarktidě. 

Akceptováno. 
 
 

 10. Ve druhém odstavci na straně páté důvodové zprávy 
se navrhuje za slovem „zpřesnění“ vypustit slova „jehož 
potřeba vyplynula z poznatků inspekce“. Odůvodnění: Má 
se za to, že potřeba vyplynula zejména z praxe a ze 
skutečnosti, že současná úprava, která je nepřiměřeně 
přísnější než Protokol, znesnadňuje činnost české 
vědecké výpravy v Antarktidě, avšak primárně potřeba 
úpravy vznikala v důsledku nepřesné adaptace 
příslušných ustanovení Madridského protokolu. 

Akceptováno. 

 11. Druhou větu posledního odstavce na straně pět 
důvodové zprávy se navrhuje upravit takto: „Tyto 
mezinárodněprávní normy nejsou samovykonatelné, neboť 
obsahují pravidla, která nelze bez dalšího použít jako 
vnitrostátní právní normu, a proto je nutné stávající právní 
úpravu novelizovat.“  
Odůvodnění: V tomto případě je adaptace jediným 
možným způsobem recepce daných ustanovení, a 
navrhuje se proto jazykově upravit větu, aby byla 
v souladu s právní teorií. 

Akceptováno. 
  
 

 12. V posledním odstavci na straně šesté důvodové 
zprávy se navrhuje za slova „Smlouvy o Antarktidě“ doplnit 
též slova „ a Protokolu“.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že hlavní důvody dané 
novely jsou změna přílohy II a příloha VI Protokolu, má se 
za to, že soulad s Protokolem je jedním z klíčových 
aspektů. 

Akceptováno. 
 
 

 13. V prvním odstavci na straně sedmé důvodové zprávy 
se navrhuje vypustit poslední větu. 
Odůvodnění: Jedná se o duplicitní text, který je již uveden 

Akceptováno. 
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na předchozí straně. 

 Doporučující připomínka 
Obecně k celému materiálu 
 
S ohledem na výskyt gramatických chyb se doporučuje 
revize celého textu. 
Odůvodnění: Na několika místech se vyskytují různé 
překlepy, velká písmena namísto malých apod. – např. na 
straně čtvrté závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace je na prvním řádku prvního odstavce varianty 
2.1.1. uvedeno přídavné jméno „české osoby“ s velkým 
písmenem, nebo na straně osmé téhož dokumentu je ve 
čtvrtém odstavci použito neobvyklé spojení „pro polní 
tábory obecně cestující do Antarktidy“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínky 
 
1. K novelizačnímu bodu 1 
Upozorňujeme, že návrh zákona obsahuje několik pojmů, 
které jsou definovány tautologicky. Jedná se například o 
definici kruhem v případě ustanovení § 2 písm. k) a l). 
Dále upozorňujeme na to, že v případě ustanovení § 2 
písm. l) je tento nový pojem v návrhu zákona použit pouze 
jednou a dáváme tak ke zvážení, zda je tento pojem vůbec 
potřeba definovat a jestli by nebylo vhodnější upravit 
dotčené ustanovení, ve kterém se pojem vyskytuje. 

Akceptováno částečně. 
 
Definice z § 2 písm. l) vypuštěna, § 23h upraven. 

 2. K novelizačnímu bodu 2 
Doporučujeme ve druhé větě odst. 5) vložit čárku mezi 
slova „podle věty první“ a „a podmínky vstupu na pevninu“ 
za účelem upřesnění významu daného ustanovení. 

Akceptováno. 

 3. K novelizačnímu bodu 24 
Doporučujeme v souladu s čl. 43 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády nahradit v poslední větě ustanovení § 23h 
odst. 1 slova „tři miliony“ číslem „3 000 000“. 

Akceptováno. 

Úřad vlády 
ČR 

Doporučující připomínky 

1. K důvodové zprávě - obecné části (písm. e): 

Akceptováno. 
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Předkladatel nepostupoval dle čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, podle něhož má uvést v 
obecné části důvodové zprávy relevantní předpisy 
Evropské unie, případně jiné prameny práva EU, se 
kterými je dle předkladatele návrh v souladu, jinak uvést, 
že předpisy Evropské unie a jiné prameny práva EU se na 
danou oblast nevztahují. 

Důvodovou zprávu je třeba upravit. 

 2. K čl. I bodu 1 návrhu (§ 2 písm. h) ): 

Předmětné ustanovení zřejmě provádí článek 2 písm. c) 
nové přílohy VI Madridského protokolu (Protokol o ochraně 
životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě) a definuje 
nově pojem „provozovatele“. Na rozdíl od předkladatelem 
navrhované úpravy však příloha Madridského protokolu 
definuje „provozovatele“ též negativním výčtem. 
Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem byla tato část 
definice v návrhu zohledněna. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o zjednodušení definice, které nemá na její jasnost 
žádný dopad, neboť provozovatelem je osoba, která „organizuje 
činnosti“ v Antarktidě – tedy buď to fyzická osoba, nebo právnická 
osoba, nikoliv její zaměstnanci atd. (viz negativní výčet definice). 

 3. K čl. I bodu 24 návrhu (§ 23a): 

Předmětné ustanovení zřejmě provádí čl. 3 odst. 1 nové 
přílohy VI Madridského protokolu. Příloha Madridského 
protokolu však povinnost přijmout rozumná preventivní 
opatření váže na provozovatele. Doporučujeme tak 
nastavit výše uvedenou povinnost v souladu 
s předmětným ustanovením přílohy Madridského 
protokolu. 

Vysvětleno. 
 
Širší úprava neodporuje adaptaci. 

Hlavní město 
Praha 

Doporučující připomínky 
 
1. k bodu 3 (§ 6 a 7): 
slova „§ 6 a § 7“, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „§ 6 a 7“ 

Akceptováno. 

 2. k bodu 12 (§ 11 odst. 2): Vysvětleno. 
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za text „§ 11 odst. 2“ vložit slova „větě první“  
Novelizační bod na základě jiných připomínek přepracován. 

 3. k bodu 13 (§ 11 odst. 3): 
za text „§ 11 odst. 3“ vložit slova „větě první“ 

Akceptováno. 

 4. k bodu 19 (§ 19): 
v poznámce pod čarou č. 29 slova „ve znění zákona č. 
306/2000 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „ve znění pozdějších 
předpisů“ 
v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády na 
konci na samostatný řádek doplnit větu: „Poznámka pod 
čarou č. 17 se zrušuje.“. 

Akceptováno. 

 5. k bodu 22 (§ 22): 
za slova „§ 22 se“, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, vložit slova „za odstavec 1“ 
ve větě poslední číslo „3“ nahradit číslem „2“ 

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod na základě jiných připomínek vypuštěn. 

 6. k bodu 24 (§ 23g, 23h a 23i): 
v § 23g úvodní části slova „§ 23e a § 23f“, v souladu s čl. 
70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 
23e a 23f“ 
v § 23g odstavci 2 slovo „dvou“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „2“ 
v § 23h odst. 1 větě poslední slova „tři miliony“, v souladu 
s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
číslem „3 000 000“ 
v § 23h odst. 3 slova „§ 23e a § 23f“, v souladu s čl. 70 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 23e 
a 23f“ 
v § 23i větě první slovo „tří“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „3“ 

Akceptováno. 

 7. k bodu 29 (§ 26 odst. 1): 
za text „§ 26 odst. 1“ vložit slova „větě poslední“ 

Akceptováno. 

 8. k bodu 30 (§ 27 odst. 1 písm. l)): 
slova „§ 23e a § 23f“, v souladu s čl. 70 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 23e a 23f“ 

Akceptováno. 

 9. k Čl. II: 
slova „§ 23a až § 23i“, v souladu s čl. 70 odst. 1 

Akceptováno. 
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Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 23a až 23i“ 

Svaz měst a 
obcí ČR 

Doporučující připomínky 
 
1. K ust. § 11 odst. 5. Dle daného ustanovení jsou 
povinny české osoby mít u sebe během pobytu v 
Antarktidě kopii povolení vydaného ministerstvem či jiným 
státem a jeho úřední překlad. Není uvedeno do jakého 
jazyka tento překlad má být, doporučujeme uvést do 
„úředního jazyka Antarktidy“. 

Akceptováno. 

 2. K ust. § 18 odst. 5 písm. b) Navrhované znění striktně 
kopíruje text článku 3, odst. 3 písm. b) přílohy č. 2 
Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o 
Antarktidě (dále jen „Madridský protokol“), přičemž žádná 
norma dále nespecifikuje pojmy „malé počty“, „více savců“ 
atd. I když je navrhované znění v souladu s mezinárodní 
Smlouvou o Antarktidě, resp. jejím Madridským 
protokolem, máme za to, že se jedná o takovým zásah do 
výjimečné fauny a flory Antarktidy, který by měl být přísněji 
a přesněji specifikován.  

Vysvětleno. 
 
Vymezeno souslovím „než je zbytečně nutné“ (§ 8 odst. 3). 

 3.   K ust. § 19 odst. 4 Ač je navrhované znění tohoto 
odstavce v souladu se zněním článku 4 odst. 9. Přílohy č. 
2 Madridského protokolu navrhujeme odstranit slovo 
„úmyslný“ a ponechat ve významu jakýkoli dovoz, neboť 
prokazování úmyslu dovozu nesterilní půdy není dále 
specifikováno a celý proces by byl neúměrně náročný.  
 

Akceptováno.  
 
Promítnuto dle připomínky MZV. 

 4.   K ust. § 22 odst. 2 Opět, i když je navrhované znění 
v souladu s Madridským protokolem, nelze s ohledem na 
ekologické zásady a přijaté závazky ČR souhlasit i jen 
s možností vypouštění splašků a odpadu do moře. Jistě 
lze navrhnout, aby lodě plující do Antarktidy byly vybaveny 
vlastní čističkou odpadních vod, popř. chemickou toaletou 
u malých plavidel.  
 

Vysvětleno. 
 
Novelizační bod vypuštěn na základě zásadní připomínky MZE. 
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 5. Obecně k navrhovanému znění zákona 

Navrhované znění zákona plně uvádí do české legislativy 
ustanovení Madridského protokolu i s jeho poměrnou 
benevolencí. Nově zapracovávaná ustanovení slovně 
kopírují odstavce a znění Madridského protokolu bez 
ohledu na jakýkoli posun minimálně v čase (přijat 4. 10. 
1991, platnost 1998). Navrhované změny nezapracovávají 
aktuální, zejména ekologickou, situaci a změny 
v ekologické politice a parametrech. Navrhované znění je 
vágní, nic neříkající a nic nevymáhající. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o konstatování, které neodpovídá charakteru 
připomínek ve smyslu Legislativních pravidel vlády, a jako takové 
nelze vypořádat.  
 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka: 

K § 22 odst. 2 až 4 a § 23 odst. 1 až 3 
Z ustanovení není jasné, kdy se jedná o vypouštění 
splašků respektive ukládání odpadů do moře z pevniny a 
kdy z plavidel. Pro vypouštění splašků respektive ukládání 
odpadů do moře z plavidel platí Mezinárodní úmluva o 
zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), kterou Česká 
republika ratifikovala. Navrhovaná úprava podmínek pro 
vypouštění splašků do moře respektive ukládání odpadů 
do moře z plavidel musí odpovídat požadavkům této 
úmluvy. Požadujeme vyhodnocení souladu navrhovaných 
ustanovení s Mezinárodní úmluvou o zabránění 
znečišťování z lodí (MARPOL). 

Vysvětleno. 
 
Návrh nového § 22 odst. 2 byl na základě zásadní připomínky 
MZE vypuštěn. 
 
Ve vztahu k návrhu § 23 nebyl shledán rozpor s Mezinárodní 
úmluvou o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL).  
 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Doporučující připomínky 

1. K § 2 písm. i) 

Navrhujeme slova „křídlových člunů“ nahradit slovy 
„plavidel na podvodních křídlech“ a slova „plovoucích 
plavidel“ nahradit slovem „ekranoplánů“. 

Odůvodnění: Vycházíme z překladu ratifikované Úmluvy 
o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na 
moři (COLREG); termín „plovoucí plavidlo“ nedává smysl. 
 

 
Akceptováno. 

 
2. K § 8 odst. 2 

 
Vysvětleno. 
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Navrhujeme odkaz na poznámku pod čarou č. 27 umístit 
za slovo „plavidel“ a slova „a rekreačních jachet“ vypustit. 

Odůvodnění: Pojem „rekreační jachta“ již zákon č. 61/2000 
Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
nezná. Pojem „námořní jachta“ lze podřadit pojmu 
„námořní plavidlo“. 

 
Ustanovení bylo na základě vypořádání připomínek jiných 
připomínkových míst vypuštěno. 

 
3. K § 9 odst. 2 písm. i) 

Slovo „loděmi“ doporučujeme nahradit slovy „odpady na 
plavidlech na moři“. 

Odůvodnění: Spojení „plány pro nakládání s loděmi“ se 
nám jeví jako nejasné. Pro všechna plavidla na mořích 
platí Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 
(MARPOL), kterou Česká republika ratifikovala, a na ní 
navázané předpisy Mezinárodní námořní organizace 
(IMO). 

 
Akceptováno. 

 
4. K § 11 odst. 4 
Slovní spojení „odběr zvláště chráněných antarktických 

druhů“ je zavádějící. Nebude docházet k odběru druhů, ale 

zástupce druhu či jedince, případně vzorků. Doporučujeme 

slovní spojení precizovat. 

 
Neakceptováno. 
 
Jedná se o formulaci odpovídající platné právní úpravě obsažené 
v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a stávajícímu platnému znění zákona č. 
276/2003 Sb. 

V Praze 19. srpna 2020 

Vypracoval: Mgr. Veronika Vytejčková Podpis: 
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