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Stanovisko 
    
    

k návrhu zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 

plynoucích z jejich využívání (zákon o přístupu ke genetickým zdrojům 
 a sdílení přínosů z nich) 

_______________________________________________________________________________ 

 
I. Úvod 
 

Předložený návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání (zákon o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z nich) 
(dále jen „návrh zákona“), je předkládán v návaznosti na závazky ČR vyplývající z jejího členství     
v Evropské unii. 

Návrh zákona je předkládán jako adaptační právní předpis k nařízení Evropského parlamentu        
a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která 
vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém 
a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii a zároveň   
k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr 
sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy.  

Uvedené právní předpisy Evropské unie jsou přímo použitelné, proto se dle předkladatele návrh 
zákona orientuje zejména na rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány státní správy tak, aby 
byla zajištěna aplikovatelnost nařízení v ČR. 

 
II. Připomínky a návrhy změn 
 

Komise konstatuje, že hodnocení dopadů regulace bylo zpracováno dle Obecných zásad. 

Předkladatel zvažuje dvě varianty (varianta 0 - současný stav a varianta 1 - navrhovaná právní 
úprava), což lze v případě transpozičního předpisu akceptovat. 

Předkladatel zhodnotil náklady i přínosy, Kvantitativní údaje uvádí  pro odhad administrativních 
nákladů veřejné správy. Pro odhad dopadů na podnikatelské subjekty je uveden konkrétní údaj, 



Strana 2 (celkem 2) 

předkladatel neuvedl celkový počet subjektů, kterých se bude navrhovaná úprava dotýkat. Komise 
doporučuje tento odhad doplnit. 

Všechny připomínky byly řádně vypořádány a materiál je tak předkládán bez rozporů.  

 
III. Závěr  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace konstatuje, že předložené hodnocení dopadů bylo 
zpracováno dle Obecných zásad a přijímá jej.  
Komise doporučuje doplnit podrobnější charakteristiku subjektů (z hlediska počtu                
a skladby), kterých se navrhovaná právní úprava bude dotýkat. 
 

Vypracoval: 

   
   

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
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předsedkyně komise 
 
 
 
 
 

 


