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Žádost: 

1. Z jakého důvodu a kdy byla stažena notifikace technického předpisu Evropské komisi 

č. 2016/664/CZ (o stažení této notifikace hovoří zpráva Evropské komise k pozdější 

notifikaci č. 2018/549/CZ). 

2. Kopie dopisu/textu Evropské komisi, jímž bylo oznámeno stažení této notifikace. 

3. Pokud ke stažení notifikace došlo na základě písemného pokynu jiného státního 

orgánu, kopie tohoto písemného pokynu. 

 

Odpověď: 

k bodu č. 1:  

Notifikace 2016/664/CZ - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena dle 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 na žádost 

Ministerstva zemědělství dne 16. 12. 2016.  

Tříměsíční období pozastavení prací, po které nesmí být předpis přijat, skončilo dne 17. 3. 

2017.  

18. 8. 2017 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 255/2017 Sb. ze dne 20. 7. 2017, kterým se mění 

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických 

norem, ve znění pozdějších předpisů, mají ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká 

národní banka povinnost poskytnout ÚNMZ bez zbytečného odkladu schválený technický 

předpis nebo technický dokument. Tento přijatý text jsme obdrželi od Ministerstva 

zemědělství dne 27. 11. 2017.  Před odesláním textu Evropské komisi pro řádné ukončení 

notifikace jsme provedli standardní kontrolu přijatého vs. notifikovaného textu a shledali jsme 

potenciálně podstatnou změnu ve smyslu směrnice 2015/1535/EU. Na tuto změnu jsme se 

dotázali MZe dne 1. 12. 2017 s žádostí o uvedení důvodu změny, a to s ohledem na čl. 5 odst. 

1 směrnice 2015/1535/EU, podle kterého jsou členské státy povinny návrh předpisu 

renotifikovat, provedou-li v něm změny, které zásadně změní oblast jeho působnosti, zkrátí 

původně předpokládanou dobu jeho zavedení nebo doplní či zpřísní specifikace nebo 

požadavky. Přijatý zákon č. 255/2017 Sb. navíc neobsahoval odkaz na notifikaci dle směrnice 

2015/1535/EU, což uvádí čl. 9 směrnice 2015/1535/EU: "Technický předpis přijatý členskými 

státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jeho 

úředním vyhlášení."  Odkaz na směrnici by tedy měl být doplněn u renotifikovaného zákona 

při jeho úředním přijetí. MZe se přes několik urgencí během následujícího roku 2018 ke 

změně nevyjádřilo.  

 

Nedodržení uvedených článků je porušením směrnice, při kterém hrozí neaplikovatelnost a 

nevynutitelnost předpisu, tzv. infringement, a možné sankce pro ČR, dojde-li na soudní 

řešení. 

 

Notifikace 2016/664/CZ tak nebyla ukončena neboť bez oznámení přijatého znění nebyl 

naplněn účel směrnice 2015/1535/EU, tj. transparentnost. Evropská komise proto apeluje na 

členské státy, aby ukončovaly své notifikace.  
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Dne 26. 9. 2018 MZe žádalo o notifikaci návrhu Vyhlášky ze dne ……… 2018 o 

kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, která provádí 

zákon č. 255/2017 Sb., a který se postupuje do notifikačního procesu spolu s vyhláškou jako 

tzv. základní text, v jehož kontextu EK a ostatní členské státy notifikovaný návrh předpisu 

posuzují. MZe jsme proto znovu upozornili na stav neukončené notifikace 2016/664/CZ a 

potenciálně podstatnou změnu zákona č. 255/2017 Sb. oproti jeho notifikované verzi. Na 

základě tohoto upozornění MZe vyhodnotilo text přijatého zákona č. 255/2017 Sb. jako 

podstatně změněný a žádalo o tzv. předčasné ukončení notifikace 2016/664/CZ s tím, že 

zákon č. 255/2017 Sb. notifikují znovu.  

 

Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů byl renotifikován dne 1. 11. 2018 jako 2018/549/CZ. 

 

Vyhláška ze dne ……… 2018 o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov 

zvířat pro kožešiny byla notifikována dne 1. 11. 2018 jako 2018/550/CZ. 

 

Období pozastavení prací oběma notifikacím skončí dne 4. 2. 2019.  

 

k bodu č. 2:  

Žádost o předčasné uzavření notifikace 2016/664/CZ zaslaná elektronicky prostřednictvím 

ÚNMZ EK dne 3. 10. 2018, viz příloha č. 1 

 

 

 

 
Request for the premature closure of the notification procedure according 
to the Directive 2015/1535/EU for the Czech notification 2016/664/CZ 

 

 Komu: Sylvie.Struyf, Camelia.BOCA1 
03.10.2018 

14:28 
 
 

Kopie: GROW-B2, eu9834, "Dobešová" 

  
 

  
 
 
 

Dear colleagues, 
 
we would like to ask you for the premature closure of the notification procedure according to the 
Directive 2015/1535/EU for the notification 2016/664/CZ - Act amending Act No 246/1992 on the 
protection of animals against cruelty, as amended. The reason for the premature closure is: the 
draft was substantially changed and it will be renotified according to the Article 5 (1) of the directive 
2015/1535/EU.   
 
Thank you very much. 
 
Kind regards, 

 

 

 

 

 



k bodu č. 3: 

K předčasnému ukončení notifikace může dojít pouze na základě pokynu notifikujícího 

subjektu, tj. v tomto případě MZe, které tak učinilo dne 3. 10. 2018, viz příloha č. 2. 

 

  

 

FW: žádost o stažení notifikace číslo podání 2016/0664/CZ - C00A2016/0664/CZ - 

C00A 

 

03.10.2018 13:16 

 

 

Dobrý den, 
 
v návaznosti na níže uvedený e-mail si dovolujeme požádat o ukončení  notifikace č. 2016/664/CZ 
stažením. Důvodem je změna v konečném textu notifikovaného předpisu (zákon č. 255/2017 Sb.), 
která byla učiněna v rámci legislativního procesu, nikoli z iniciativy MZe. Nicméně jsme shledali 
nutnost pro jeho řádnou renotifikaci, a to časově souběžně s návrhem jeho prováděcí vyhlášky.  
 
Děkuji, 
S pozdravem 
 

 
 
Od:  

Odesláno: 3. října 2018 12:59 
Komu:  

Předmět: žádost o stažení notifikace číslo podání 2016/0664/CZ - C00A2016/0664/CZ - C00A 

 
Vážená paní inženýrko, 
 
žádáme o stažení notifikace k zákonu č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh novely zákona na ochranu zvířat byl v minulosti notifikován 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, číslo podání 2016/0664/CZ - 
C00A2016/0664/CZ - C00A. K notifikaci 2016/0664/CZ - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - nebyly uplatněny žádné reakce Evropské 
komise ani členských států.  
 
V rámci této notifikace vyhodnotil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
že jsou rozdíly v notifikovaném znění a znění, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Konkrétně se 
jednalo o ustanovení § 29b odst. 3 tohoto zákona, ke kterému UNMZ uvedl: “Podstatná změna. Podle 
notifikovaného návrhu měly být rozsah a veškeré podmínky poskytování kompenzačního příspěvku 
stanoveny samostatnou vyhláškou ministerstva zemědělství podléhající případnému notifikačnímu 
procesu podle směrnice 2015/1535/ES. Některé zcela zásadní podmínky poskytování tohoto 
kompenzačního příspěvku však byly v různých režimech podle § 29c vloženy následně po notifikaci do 
již přijatého plného textu (např. doložení výše neuhrazených závazků, jejich účelnost, výše ročního 
čistého zisku za posledních pět let, tržní hodnota majetku). Z tohoto důvodu může jít o podstatnou 
změnu podle směrnice 2015/1535/ES, čl. 5.“ 



 

Veškeré změny v zákoně po jeho notifikaci byly provedeny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.  

 

Na základě výše uvedeného žádáme o ukončení dosavadní notifikace a o novou notifikaci zákona č. 
255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

S pozdravem 
 

 


