
IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 12500/2020-MZE-11191, ze dne 16. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek do 11. května 2020, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínky: 
1. Doporučujeme v celém návrhu prověřit používání 

spojek v případech, kdy je v jednotlivých ustanoveních 
uváděno několik podmínek – v případě, že se jedná 
o podmínky, které mají být splněny současně, je 
namístě použití slučovací spojky "a" mezi předposlední 
a poslední podmínkou (např. § 3 odst. 2, § 7 odst. 2 
a další). Naopak v § 1 by podle našeho názoru bylo 
možné spojku "a" na konci písmene g) nahradit čárkou, 
neboť se jedná o prostý výčet. 

 
2. Po formální stránce jednak upozorňujeme na čl. 30 

odst. 7 Legislativních pravidel vlády, podle kterého 
v případě, že je pro skupinu paragrafů použit skupinový 
nadpis, nelze již jednotlivé paragrafy v ní obsažené 
označovat samostatnými nadpisy. Z tohoto důvodu je 
třeba skupinové nadpisy nad § 2 a § 7 vypustit.  

 
Dále doporučujeme v § 6 odst. 1 a 3 v písmeni m) 
doplnit mezeru za půlkulatou závorkou a oddělit tak 
označení písmene a samotný normativní text.  

 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek. 
 

 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

Doporučující připomínky: 
1. K nadpisům nad označením § 2 a 7: 

V § 2 a 7 doporučujeme vypustit skupinové nadpisy, 
a to v souladu s čl. 30 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády, podle něhož při použití skupinového nadpisu 
nemohou být jednotlivé paragrafy nadepsány nadpisem 
umístěným pod označením paragrafu.  

 
2. K § 3:  

V § 3 odst. 2 písm. d) doporučujeme slovo „řídící“ 
nahradit slovem „řídicí“, a to s ohledem na obecnou 
časovou platnost účelového pojetí významu slova 
(nikoliv pojetí dějového). 
V § 3 odst. 4 doporučujeme za text „§ 65 písm. e)“ 
vložit slovo „veterinárního“. 

 
3. K § 6 a 9:  

V § 6 odst. 1 a 3 a § 9 odst. 1 doporučujeme na konci 
úvodní části ustanovení vypustit slova „tyto údaje:“. 

 
4. K § 7:  

V § 7 odst. 2 doporučujeme z důvodu větší 
srozumitelnosti začátek textu písmene d) formulovat 
např. takto:  
„d) a jeho výrobní postup musí být s ohledem na 
aktuální stav vědeckého poznání a účel použití navržen 
tak, aby…,“  
a znění textu písmene f) až h) doporučujeme rovněž 
přeformulovat, popř. vyčlenit do samostatných 
odstavců, a to tak, aby byl text právního předpisu 
srozumitelný a v souladu s pravidly gramatiky. 

 
 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno jinak. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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5. K poznámkám pod čarou č. 3 a 4: 
V souladu s čl. 47 odst. 5 ve spojení s čl. 48 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme za názvy 
nařízení, která jsou uvedena v poznámce pod čarou 
č. 3 a 4, připojit slova „v platném znění“, neboť se 
domníváme, že tato nařízení byla již novelizována 
(srov. Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex). 

 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 
  
 
 

Doporučující připomínky. 
1. K § 2 odst. 2 písm. a):  

Doporučujeme nahradit v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády slova „zvláštních právních 
předpisů“ slovy „jiných právních předpisů“. 
 

2. K § 2 odst. 2 písm. b) a odst. 3:  
Platí obdobná připomínka jako ad 1, doporučujeme 
nahradit slova „zvláštními právními předpisy“ slovy 
„jinými právními předpisy“. 
 

 
Akceptováno jinak. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 

1. K § 3 odst. 4: 
Ustanovení je nadbytečné, osvědčování splňování 
požadavků výrobní praxe vyplývá ze zákona a je 
evidentní, že úprava obsažená v § 3 odst. 1 až 3 se 
vztahuje k ustanovení § 65 písm. e) zákona ve vazbě 
na zmocnění v § 66a odst. 4 písm. b).  

 
2. K § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) a § 8 odst. 1 

písm. a) a odst. 2 písm. a): 
Doporučujeme do návrhu doplnit, o jaké „kontaktní 
údaje“ se jedná, neboť použití tohoto obecného pojmu 
nepovažujeme v daném kontextu za vhodné. 

 

 
Vysvětleno. 
Ustanovení má informativní charakter a utvrzuje 
žadatele – výrobce, že pokud splní požadavky 
stanovené v odstavcích 1 až 3, tak mu Ústav vydá 
osvědčení správné výrobní praxe. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven: 
„identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, 
telefonní číslo nebo e-mail, popřípadě jiný 
kontaktní údaj osoby“. 
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3. K § 5: 
Upozorňujeme, že současné znění veterinárního 
zákona již neobsahuje zmocnění obsažené v § 66a 
odst. 4 písm. f), které odkazovalo na stanovení výčtu 
změn podléhajících schválení s rozlišením na změny 
administrativní povahy a změny vyžadující odborné 
hodnocení [úprava byla zrušena zákonem č. 368/2019 
Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony]. Doporučujeme 
v tomto ohledu proto upravit odůvodnění 
a z předmětného ustanovení vypustit nadbytečný  
odstavec 2. 

 
 
4. Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 
K nadpisu: 
V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku 
za slovy „ze dne …. 2020“. 
 
K úvodní větě: 
Doporučujeme na konci úvodní věty pro nadbytečnost 
vypustit slova „veterinárního zákona“. 
 
K § 3 odst. 2 písm. f) bodu 2: 
Navrhujeme odstranit pro nadbytečnost čárku před 
slovem „každého“. 
 
 
 
 
K § 3 odst. 2 písm. l): 
Doporučujeme formální úpravu ustanovení, které 
obsahuje nadbytečné množství středníků a stává se 

Vysvětleno. 
Odstavec 2 má informativní charakter, jde 
o podrobnější úpravu. Ústav podle § 65 
veterinárního zákona schvaluje všechny změny 
oproti dokumentaci předložené v rámci řízení 
o schválení veterinárního přípravku, ale jen 
některé vyžadují odborné hodnocení. S tím však 
souvisí i placení správního poplatku. Zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pojem 
administrativní změna užívá, a to v Položce 69:  
„d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního  
přípravku administrativní povahy42)         Kč  250 
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního 
přípravku vyžadující odborné hodnocení42)     
Kč     1 000“. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno jinak.  
Přeformulování, jedná se několikanásobný větný 
člen. Jde o zaznamenání data a času zahájení 
výroby, data a času zahájení každého kritického 
stupně zpracování definovaného výrobcem a data 
a času dokončení výroby. 
 
Akceptováno. 
Text upraven.  
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díky tomu nepřehledným a ze stylistického hlediska 
hůře vstřebatelným. 
 
K § 3 odst. 4: 
S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme nezávádět legislativní zkratku 
„Ústav“, neboť tato je již zavedena v § 47 odst. 3 
veterinárního zákona, k jehož provedení navržený 
předpis slouží, proto ji lze v prováděcím předpise 
použít bez dalšího. 
Upozorňujeme naopak, že v návrhu vyhlášky není 
nikde zavedena legislativní zkratka „zákon“, proto je její 
použití v souvislosti s odkazem na § 65 písm. e) 
veterinárního zákona v rozporu s Legislativními pravidly 
vlády. 

 
K § 7 odst. 2 písm. d): 
Předmětné ustanovení nenavazuje na návětí, 
doporučujeme upravit. 

 

 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. Doplněno slovo „veterinární“ před 
slovo „zákon“. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
  

Doporučující připomínky: 
1. K § 1 písm. b): 

Navrhujeme doplnit, k čemu se správná výrobní praxe 
vztahuje a uvedené ustanovení uvést v následujícím 
znění: 
„b) požadavky správné výrobní praxe, při výrobě 
veterinárních přípravků,“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme zpřesnit, o jakou výrobní praxi se jedná, 
neboť v textu předpisu toto není nijak definováno. 

 
2. K § 3 odst. 2: 

Doporučujeme upřesnit stanovení doby použitelnosti 
a uvést písmeno r) v následujícím znění: 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Šarže je uvolněna odpovědnou osobou až poté, co 
je zabalená, označená číslem šarže a dobou 
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„r) doba použitelnosti byla stanovena z data uvolnění 
šarže odpovědnou osobou nebo v případě, kdy doba 
mezi datem výroby a datem propuštění šarže 
přesahuje 30 dnů, z data výroby šarže veterinárního 
přípravku; za datum výroby šarže veterinárního 
přípravku pro účely stanovení doby použitelnosti se 
považuje datum, kdy dojde k prvnímu výrobnímu kroku, 
při kterém dochází ke kombinaci aktivní látky 
s ostatními surovinami“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme zpřesnit stanovení doby použitelnosti 
a doplnit časový okamžik přesahující 30 dnů mezi 
datem výroby a datem propuštění šarže. 
 

použitelnosti – toto obvykle probíhá při balení 
v jednom výrobním kroku a již v této chvíli musí 
být doba použitelnosti pro označení ve výrobě 
stanovena, není tedy ještě jasné datum uvolnění 
odpovědnou osobou, bude závislé na provedení 
všech zkoušek. 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Zásadní připomínky: 
Některé veterinární prostředky (např. antiparazitika při 
použití u volně pasených hospodářských zvířat aj.) 
vstupují do prostředí a mohou mít nepříznivé dopady na 
další, necílové organismy.  
Z toho důvodu požadujeme zahrnutí sledování těchto 
dopadů do hlášení o účinku a následné promítnutí do 
případných změn rozhodnutí a údajích o přípravku (zde 
samozřejmě nejen zpětně na základě sledování účinků, 
ale i v těch případech, kdy jsou dopady na necílové 
organismy již známy a je nezbytné je z hlediska podmínek 
nakládání s přípravkem reflektovat). S ohledem na 
uvedené uplatňuje MŽP následující zásadní připomínky:   

 
1. K § 4: 

V hlášení nežádoucích účinků a závad požadujeme 
hlásit (a sledovat) rovněž dopad na necílové 
organismy.  
 

2. K § 5: 
Požadujeme doplnit dopady na necílové organismy 
jako další důvod změny rozhodnutí. 
 

Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Domníváme se, že zde došlo k záměně pojmů 
veterinární léčivý přípravek/veterinární přípravek/ 
veterinární technický prostředek. 
Veterinární zákon a návrh vyhlášky, která je jeho 
prováděcím předpisem stanovuje regulaci pouze 
veterinárních přípravků a veterinárních 
technických prostředků, jejichž definice podle § 3 
veterinárního zákona je: 
„s) veterinárními přípravky hromadně vyráběné 
přípravky, které jsou určeny pro zvířata, zejména 
dietetické, vitaminové, minerální a kosmetické 
přípravky, anebo pro specifickou laboratorní 
diagnostiku nákaz zvířat či původců onemocnění 
z potravin živočišného původu; za veterinární 
přípravky se nepovažují výrobky, které podléhají 
zvláštním právním předpisům5), 
t) veterinárními technickými prostředky zařízení, 
přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty 
nebo výrobky včetně příslušenství, používané 
samostatně nebo v kombinaci spolu s potřebným 
programovým vybavením, které jsou určeny 
k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, 
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3. K § 6: 
Mezi údaje uváděné na obalu nebo v příbalové 
informaci veterinárního přípravku požadujeme uvést 
rizika dopadů na necílové organismy a způsoby jejich 
omezení. 

 

diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, 
poranění nebo zdravotního postižení, náhrady 
nebo modifikace anatomické struktury či 
fyziologického procesu, anebo kontroly březosti, 
a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce 
v organizmu zvířete nebo na jeho povrchu 
farmakologickým nebo imunologickým účinkem 
nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však 
může být takovými účinky podpořena; za 
veterinární technické prostředky se dále považují 
výrobky, které slouží k označování zvířat a které 
jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete,“. 
 
Veterinární technické prostředky, které jsou jak již 
z názvu vyplývá především technického 
charakteru zde asi míněné nejsou. 
Již z definice veterinárních přípravků je zřejmé, že 
jsou to produkty, které neobsahují látky, které by 
mohly být tak rizikové, jak je uvedeno 
v připomínce. Veterinární přípravky jsou používány 
zejména pro svůj blahodárný, příznivý, 
revitalizující, uvolňující, osvěžující, vzpružující 
a utišující účinek, mohou napomáhat, usnadňovat 
a podporovat hojení nebo doplňovat léčbu 
a příznivě působit na zdraví zvířat. 
Neškodnost přípravku musí být zaručena, ať už je 
veterinární přípravek používán z jakéhokoli 
důvodu. 
 
Antiparazitika, která jsou zmíněna a označena 
jako příklad veterinárního prostředku, jsou díky 
antiparazitární účinnosti látek klasifikována jako 
léčiva (s indikacemi odpovídajícími 
antiparazitárnímu účinku). Jedná se tedy 
o veterinární léčivé přípravky, které jsou 
regulovány zákonem o léčivech, čili podle jiných 
právních předpisů. Jejich regulace je však také 
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v kompetenci ÚSKVBL a proto patrně došlo 
k záměně pojmů. 
 
Vypořádací místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
 

Úřad vlády ČR – ministr  
a předseda LRV  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 
 

Doporučující připomínky:  

1. K odůvodnění: 
V odůvodnění postrádáme zmínku o čl. 34 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen "SFEU"). Z čl. 34 
SFEU dovodil Soudní dvůr zásadu vzájemného 
uznávání. Z této zásady plyne pro členský stát 
povinnost porovnat, pokud jde o do tohoto členského 
státu dovážený výrobek, míru ochrany oprávněného 
zájmu garantovanou předpisy členského státu původu 
výrobku s mírou ochrany tohoto oprávněného zájmu 
v členském státě dovozu. Jen pokud první neodpovídá 
druhé, je členskému státu dovozu umožněno omezit 
volný pohyb výrobku (jeho uvedení na trh 
v hostitelském státě, tj. státě dovozu). To však platí 
jenom v případě, že ochrana garantovaná předpisy 
členského státu, do kterého je výrobek dovážen, je 
založena na naléhavém důvodu veřejného zájmu resp. 
úroveň této ochrany je proporcionální, tj. zejména 
nezachází dál, než je nezbytné (srov. judikaturu 
Soudního dvora, např. rozsudek ve věci 120/78 Cassis 
de Dijon).  
 
V této souvislosti je v odůvodnění nutné uvést, že míra 
ochrany v ČR jako členského státu dovozu navazuje na 
výše uvedené předpoklady a bude odvozována 
z požadavků obsažených v návrhu. Vidíme proto jako 
potřebné, aby předkladatel, s ohledem na budoucí 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění upraven. 
Souhlasíme s připomínkou, nicméně 
upozorňujeme na to, že je problematické stanovit, 
zda je úroveň ochrany zcela úměrná. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o neharmonizovanou sféru 
a řada států vůbec tento typ přípravků nereguluje, 
se domníváme, že ano. 

Tato míra ochrany je již vyjádřena v § 65c 
veterinárního zákona, kde je uvedeno: 
„Jde-li o veterinární přípravek nebo o veterinární 
technický prostředek, který byl vyroben nebo 
uveden do oběhu v příslušném státě, Ústav 
žádosti podle § 65a nebo 65b vyhoví v případě, že 
veterinární přípravek nebo veterinární technický 
prostředek odpovídá právním předpisům, které 
jsou pro jeho výrobu nebo uvedení do oběhu 
v příslušném státě závazné, výrobním postupům 
a pravidlům, která jsou v příslušném státě 
používaná a pro která existuje dostatečně 
podrobná dokumentace, na jejímž základě je 
možno provést dodatečná šetření, a tyto předpisy, 
postupy a pravidla zaručují míru ochrany 
oprávněného zájmu, která odpovídá míře této 
ochrany stanovené v České republice.“ 
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praxi uznávání dovážených výrobků, alespoň stručně 
v odůvodnění zhodnotil návrhem garantovanou míru 
ochrany obecného zájmu ve světle požadavků 
judikatury Cassis de Dijon. 

 
2. K odůvodnění: 

Předkladatel hodlá návrh oznámit jako technický 
předpis (viz § 10 návrhu) podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. Tato informace by měla být uvedena 
i v části odůvodnění týkající se vztahu k právu 
Evropské unie, nejenom u § 10. Navrhujeme doplnit. 
 

3. K § 2 odst. 2 písm. a) bodu 2., a obdobně k § 2 odst. 2 
písm. b) bod 4. a § 2 odst. 3: 
V ustanovení je uvedena formulace „podle zvláštních 
právních předpisů". V příslušné poznámce pod čarou 
však není uveden žádný vnitrostátní právní předpis, 
pouze přímo použitelný předpis EU. Pokud je záměrem 
předkladatele odkázat i na některé vnitrostátní právní 
předpisy, je dle našeho názoru na místě použít spíše 
formulaci „podle jiných právních předpisů" (s odkazem 
na poznámku pod čarou, ve které se uvedou relevantní 
vnitrostátní právní předpisy). Dále, vzhledem k tomu, 
že návrh odkazuje i na nařízení (ES) č. 470/2009, měla 
by této formulaci (a odkazu na poznámku pod čarou) 
odpovídat slova „nebo podle přímo použitelného 
předpisu“ spolu s dalším odkazem na poznámku pod 
čarou (v poznámce pod čarou se uvede název nařízení 
č. 470/2009). 
Obdobně je potřeba postupovat u § 2 odst. 2 písm. b) 
bod 4. a § 2 odst. 3 návrhu. 
Tam, kde byla příslušná nařízení EU již novelizována, 
doporučujeme v poznámce pod čarou uvést dovětek 
„v platném znění“. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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4. K § 2 odst. 2 písm. b) bodu 4.: 

Není zřejmé, zda se výše uvedeným ustanovením 
ukládá nová povinnost, nebo jde jenom o ustanovení 
s informativním významem (s cílem upozornit  adresáta 
na povinnost, která pro něj vyplývá z jiného právního 
předpisu). Je otázka, obaly kterých veterinárních 
přípravků podléhají vyhlášce č. 38/2001 Sb. a nařízení 
(ES) č. 1935/2004. Požadujeme vysvětlit. Odůvodnění 
v tomto směru neposkytuje žádné informace. 
V případě, že jde jenom o odkaz, který má pouze 
informativní význam, máme za to, že by ustanovení 
mělo být uvedeno jako samostatný odstavec, ve kterém 
se uvede např. "(N)a balení veterinárních přípravků 
(mělo by následovat vymezení veterinárních přípravků, 
které podléhají vyhlášce č. 38/2001 Sb. nebo nařízení 
(ES) č. 1935/2004) se použije jiný právní předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie.". Pokud by 
předkladateli šlo naopak o rozšíření příslušné úpravy 
balení i na veterinární přípravky, máme za to, že by 
návrh měl obsahovat spíše vlastní úpravu balení, než, 
v úvahu též přicházející, normativní odkaz na vyhlášku 
č. 38/2001 Sb. resp. na nařízení (ES) č. 1935/2004. 
 

5. K § 2 odst. 2 písm. b) bod 3., §  3 odst. 1 a odst. 2 
písm. g) a h): 
Není nám jasný rozsah, který mají: „specifikace" (§ 2 
odst. 2 písm. b) bodu 3.), „standard jakosti" (§ 3 odst. 
1), „specifikace veterinárního přípravku" (§ 3 odst. 1), 
„jednoznačně definované postupy" (§ 3 odst. 2 písm. 
g)), „určené specifikace" (§ 3 odst. 2 písm. g)) 
a „zásady správné výrobní praxe“. Máme totiž za to, že 
úprava obsažená v návrhu není zcela jasná, pokud jde 
o zdroje (prameny) příslušných požadavků (kde všude 
se mají nacházet). Je tak např. sice stanovena 
povinnost, aby veterinární přípravky splňovaly 
požadavky uvedené v podrobném popisu podmínek, 

 
Akceptováno. 
Text bodu 4 vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text přepracován v souladu s připomínkou. 
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které musí splňovat produkty, výchozí látky, obalové 
materiály, případně meziprodukty, ale to, kde se takový 
popis musí nacházet, aby šlo právě o specifikaci, 
určeno jasně není. Obdobně je to i s dalšími shora 
uvedenými pojmy. 

 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních 
lékařů České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek. 
 

 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
Vypracovala: JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
V Praze dne 1. července 2020 
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