Příloha
usnesení vlády
ze dne 3. ledna 2018 č. 19

Změny Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících
z členství České republiky v Evropské unii, schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005
č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344, se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 1 se za slova „(dále jen „orgány státní správy“)“ vkládají slova „a odboru
kompatibility Úřadu vlády České republiky (dále jen „odbor kompatibility“)“.
2. V čl. 1 se odstavec 3 zrušuje.
3. V čl. 2 odst. 1 písm. c) se slova „Smlouva o založení Evropského společenství,“
nahrazují slovy „Smlouva o fungování Evropské unie,“.
4. V čl. 2 odst. 1 písm. d) se slova „článku 249 Smlouvy o založení Evropského
společenství a rozhodnutí a rámcová rozhodnutí ve smyslu článku 34 Smlouvy
o Evropské unii“ nahrazují slovy „článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie“.
5. V čl. 2 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) mezinárodními smlouvami dohody uzavřené Evropskou unií nebo
Evropským společenstvím pro atomovou energii, zejména ve smyslu článků 216
a 217 Smlouvy o fungování Evropské unie,“.
6. V čl. 2 odst. 1 písmeno f) se slova „Evropských společenství, Soudu prvního stupně
a Soudu pro veřejnou službu“ zrušují.
7. V čl. 2 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) notifikací oznamování právních předpisů České republiky transponujících
směrnici Evropské komisi,“.
8. V čl. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j),
která znějí:
„i) dotčeným orgánem státní správy orgán státní správy, kterému byla
v procesu určování gesce přidělena gesce nebo byl navržen jako gestor, aniž přijal
gesci, nebo který se jiným způsobem podílí na procesu určování gesce,
j) identifikačním číslem návrhu identifikační číslo přidělené k návrhu
právního předpisu České republiky odborem kompatibility.“.
9. V části druhé hlava I včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 zní:
„Hlava I
Gesce a řešení gesčních sporů

1

Čl. 3
Přidělování gescí k předpisům Evropské unie
(1) Ke každému předpisu Evropské unie se přiděluje pouze jeden gestor. Přidělování
gescí a evidenci gestorů provádí odbor kompatibility prostřednictvím databází ISAP.
(2) Odbor kompatibility přidělí gesci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
vyhlášení předpisu Evropské unie v Úředním věstníku EU.
(3) Pokud byl gestor určen již k návrhu předpisu Evropské unie, přidělí odbor
kompatibility k tomuto předpisu zpravidla stejného gestora. Při přidělení gesce odbor
kompatibility zohlední především
a)
působnost příslušného orgánu státní správy,
b)
gesce určené k souvisejícím předpisům Evropské unie,
c)
předpokládaný způsob implementace předpisu Evropské unie do právního řádu
České republiky.
(4) O přidělení gesce informuje odbor kompatibility gestora prostřednictvím záznamu
v příslušné databázi ISAP a elektronickou poštou.
(5) Gestor může gesci k předpisu Evropské unie odmítnout do 10 pracovních dnů ode
dne jejího přidělení. Odmítnutí gesce provádí gestor v příslušné databázi ISAP. Odmítnutí
musí být odůvodněno a doplněno odůvodněným návrhem nového gestora. Neodmítne-li
gestor přidělení gesce, má se za to, že s přidělením gesce souhlasí a gesci přijal.
(6) Nový gestor navržený po odmítnutí gesce ve lhůtě 10 pracovních dnů navrženou
gesci v příslušné databázi ISAP buď přijme, nebo odůvodněně odmítne společně
s odůvodněným návrhem dalšího nového gestora.
(7) O gesci navržené postupem podle odstavce 5 nebo 6 je nový gestor informován
prostřednictvím záznamu v příslušné databázi ISAP a elektronickou poštou.
(8) Gesci přidělenou odborem kompatibility může ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne
jejího přidělení odůvodněně napadnout i jiný orgán státní správy. Písemně o tom vyrozumí
odbor kompatibility.
(9) O stavu přidělování gescí je pravidelně informována vláda podle čl. 10.
Čl. 3a
Spolugesce
(1) Nemůže-li gestor zajistit náležitou implementaci předpisu Evropské unie sám ve
své působnosti, určí s ohledem na povahu a obsah předpisu Evropské unie spolugestory. Na
základě dohody mezi gestorem a jiným orgánem státní správy je možné nahradit spolugesci
jinou formou spolupráce.
(2) Údaje o tom, které spolugestory určil, vloží gestor do příslušné databáze ISAP.
Gestor je povinen spolugestory o určení spolugesce informovat a projednat s nimi rozsah
spolugesce.
(3) V rozsahu spolugesce odpovídají spolugestoři společně s gestorem za plnění
povinností vyplývajících z těchto metodických pokynů. Spolugestor poskytuje gestorovi
veškerou potřebnou součinnost, zejména při přípravě implementačních předpisů
a srovnávací tabulky.
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(4) V případě, že předkladatelem implementačního předpisu bude jiný orgán státní
správy odlišný od gestora, stává se předkladatel zároveň spolugestorem k dotčenému
předpisu Evropské unie.
Čl. 3b
Gesční spor
(1) Odmítnuté gesce a spory týkající se přidělených gescí (dále jen „gesční spor“) řeší
průběžně ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy odbor kompatibility.
(2) V případě gesčního sporu může odbor kompatibility pozastavit na základě
vlastního posouzení nebo podnětu dotčeného orgánu státní správy proces určování gesce
a zahájit jednání k vyřešení gesčního sporu.
(3) Odbor kompatibility uvědomí o pozastavení procesu určování gesce dotčené
orgány státní správy záznamem v příslušné databázi ISAP a elektronickou poštou.
(4) Odbor kompatibility může na základě vlastního posouzení nebo podnětu
dotčeného orgánu státní správy požádat jiný orgán státní správy, aby se podílel na řešení
gesčního sporu, ukáže-li se, že se předpis Evropské unie dotýká působnosti tohoto orgánu.
Tuto skutečnost vyznačí v příslušné databázi ISAP a uvědomí o ní elektronickou poštou
dotčené orgány státní správy.
(5) Odbor kompatibility je oprávněn vyžádat si od dotčených orgánů státní správy
stanoviska týkající se předmětného sporu, jakož i doplňující informace nezbytné pro přípravu
podkladů pro řešení gesčního sporu.
(6) Nepodaří-li se postupem podle odstavců 1 až 5 gesční spor vyřešit, odbor
kompatibility předloží vládě do 3 měsíců od přidělení gesce materiál za účelem konečného
rozhodnutí sporu, zpracovaný ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy.
(7) Na postup při řešení sporů mezi gestorem a spolugestory se odstavce 1 až 6
použijí obdobně.
Čl. 3c
Změna gesce
(1) Gesci, která již byla přijata, lze změnit pouze na základě návrhu gestora, k němuž
je přiložen souhlas nově navrženého gestora s převzetím gesce. K provedení změny gesce
musí být tato vyjádření souhlasu písemně oznámena odboru kompatibility, který zaznamená
změnu gesce v databázích ISAP.
(2) Gestor je povinen s návrhem na změnu gesce seznámit spolugestory.
Čl. 3d
Gesce k judikatuře
Odbor kompatibility může přidělit gesci k judikatuře, pokud je to vhodné nebo nutné
s ohledem na její implementaci a judikatura se netýká výkladu sekundárního práva. Na
přidělování těchto gescí, spolugesci, gesční spor a změnu gesce se čl. 3 až 3c použijí
obdobně.
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Čl. 4
Přidělování gescí k návrhům předpisů Evropské unie
Ustanoveními čl. 3 až 3d není dotčeno přidělování gescí k návrhům předpisů
Evropské unie upravené Směrnicí o nakládání s dokumenty Evropské unie1).

__________________
1)

Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty
Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů, schválená
usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665.“.
10. Čl. 5 včetně nadpisu zní:
„Čl. 5
Analýza dopadů předpisů Evropské unie na právní řád České republiky v průběhu
procesu jejich přijímání
(1) U každého návrhu předpisu Evropské unie provede gestor analýzu dopadů na
právní řád České republiky (dále jen „analýza dopadů“). Je-li k návrhu předpisu Evropské
unie zpracována rámcová pozice v souladu se Směrnicí o nakládání s dokumenty Evropské
unie, je analýza dopadů její součástí.
(2) Podle stavu projednávání návrhu předpisu Evropské unie gestor analýzu dopadů
průběžně upřesňuje.
(3) V analýze dopadů uvede gestor zejména právní předpisy České republiky, které
bude nutné v případě přijetí návrhu doplnit, změnit, zrušit nebo nahradit novými.
(4) Pokud přijetím návrhu vznikne rozpor s mezinárodní dohodou uzavřenou se
třetími státy nebo mezinárodními organizacemi, která není mezinárodní smlouvou uvedenou
v čl. 2 odst. 1 písm. e), uvede gestor návrhu předpisu Evropské unie do analýzy dopadů i
tuto skutečnost a popřípadě i způsob odstranění případného rozporu, je-li mu již znám.
(5) O závěrech vyplývajících z analýzy dopadů a všech jejích změnách informuje
gestor odbor kompatibility.
(6) Odbor kompatibility monitoruje analýzy dopadů, vkládá do databází ISAP
relevantní údaje a zpracovává statistiky a přehled těchto dopadů, zejména pro účely
informování vlády a gestorů a tvorby podkladů pro sestavení plánu legislativních prací vlády.
(7) Gestor k návrhu předpisu Evropské unie zpřístupní odboru kompatibility veškeré
jím zpracované dokumenty, jako jsou rámcové pozice, instrukce, zápisy z pracovních skupin
Rady a jiné dokumenty, zejména pokud obsahují údaje, které se mohou týkat dopadů návrhu
na právní řád České republiky, a to bezprostředně po jejich vypracování. Na vyžádání sdělí
gestor k návrhu předpisu Evropské unie odboru kompatibility další relevantní údaje týkající
se legislativních dopadů na právní řád České republiky.
(8) Orgány státní správy informují odbor kompatibility o připravovaných návrzích
nových předpisů Evropské unie v oblasti své působnosti, o kterých se dozví.“.
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11. Za čl. 5 se vkládá nový článek 5a, který zní:
„Čl. 5a
(1) U návrhu předpisu Evropské unie gestor vždy posoudí, zda je navrhovaná lhůta
pro implementaci dostačující. Při posuzování návrhu vychází gestor z analýzy dopadů,
zejména z implementačních předpisů České republiky, které bude v případě přijetí návrhu
předpisu Evropské unie nezbytné přijmout, přičemž vždy vezme v úvahu dobu nezbytnou pro
přijetí předpokládaných předpisů Evropské komise, které budou předpis Evropské unie
provádět. V případě, že navrhovaná lhůta pro implementaci není dostačující, uvede gestor
tuto skutečnost v rámcové pozici, promítne ji do své vyjednávací pozice k návrhu předpisu
Evropské unie a při vyjednávání prosazuje dostatečnou lhůtu pro provedení implementace.
(2) U návrhu předpisu Evropské unie gestor dále posuzuje a v průběhu vyjednávání
dbá na to, aby
a)
znění předpisu Evropské unie bylo jasné, srozumitelné, přehledné a jednoznačné,
b)
typ a formální označení předpisu Evropské unie odpovídalo jeho obsahu,
c)
změna předpisu Evropské unie byla provedena předpisem Evropské unie stejného
typu,
d)
zmocnění pro přijímání předpisů Evropské unie podle čl. 290 a 291 Smlouvy
o fungování Evropské unie bylo formulováno jednoznačně a byly stanoveny jeho
meze,
e)
terminologie používaná v předpisu Evropské unie byla jednotná a byla soudržná i
s jinými již platnými předpisy Evropské unie,
f)
byla vyjednána výjimka z působnosti předpisu Evropské unie, má-li upravovat situace
nebo činnosti, které v České republice nemohou právně nebo fakticky existovat.
(3) Pokud návrh předpisu Evropské unie podle posouzení gestora nesplňuje
požadavky uvedené v odstavci 2, gestor, pokud je to možné, zohledňuje výsledky svého
posouzení ve vyjednávací pozici, zejména v instrukcích pro jednání v orgánech Evropské
unie, a v průběhu vyjednávání prosazuje jejich splnění.“
12. V čl. 6 odst. 1 větě třetí se za slova „předložení vládě“ vkládají slova „nebo
pracovním komisím Legislativní rady vlády“ a věta čtvrtá a pátá se zrušuje.
13. V čl. 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Gestor vychází z analýz dopadů před vyhlášením předpisu Evropské unie
v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 5 a z údajů vložených do databází ISAP.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
14. V čl. 6 odst. 3 písm. b) se slova „z mezinárodních smluv“ nahrazují slovy
„z mezinárodních dohod“ a za slovo „povahu“ se vkládá slovo „mezinárodních“.
15. V čl. 6 odstavec 4 zní:
„(4) V případě pochybností o správném způsobu implementace předpisu Evropské
unie požádá gestor Evropskou komisi o konzultaci, pokud to považuje za vhodné.“.
16. Čl. 6a včetně nadpisu zní:
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„Čl. 6a
Srovnávací tabulka
(1) Výsledky posouzení předpisu Evropské unie zpracovává gestor do srovnávací
tabulky, v níž se na levé straně uvádí ustanovení předpisu Evropské unie a na pravé straně
se uvádí implementační předpisy a znění jejich příslušných ustanovení, které zohledňují
uvedená ustanovení předpisu Evropské unie, respektive návrhy implementačních předpisů,
ve kterých budou ustanovení předpisu Evropské unie zohledněna, a to společně
s hodnocením dosaženého stavu implementace. U návrhu implementačního předpisu se
uvádí do srovnávací tabulky alespoň předpokládaný termín předložení tohoto návrhu vládě
nebo pracovním komisím Legislativní rady vlády a nabytí jeho účinnosti.
(2) Způsobí-li zohlednění právního předpisu Evropské unie rozpor s ustanovením
mezinárodní dohody uzavřené mezi Českou republikou a třetím státem nebo mezinárodní
organizací, která není mezinárodní smlouvou uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. e), ve
srovnávací tabulce se uvádí, jakým způsobem a v jaké časové lhůtě bude tento rozpor
odstraněn.
(3) Gestor vypracuje první srovnávací tabulku do 20 pracovních dnů ode dne přijetí
gesce (dále jen „úvodní srovnávací tabulka“) a v této lhůtě ji vloží do příslušné databáze
ISAP.
(4) Posoudí-li gestor, že z předpisu Evropské unie nevyplývají České republice
povinnosti, jejichž splnění vyžaduje implementační předpisy, není povinen úvodní srovnávací
tabulku vypracovat. Gestor tuto skutečnost spolu s odůvodněním vyznačí v příslušné
databázi ISAP.
(5) U směrnic a rámcových rozhodnutí se odstavec 4 nepoužije a úvodní srovnávací
tabulka musí být zpracována vždy, s výjimkou případů, kdy směrnice nebo rámcové
rozhodnutí výslovně stanoví nebo z nich vyplývá, že nevyžaduje provedení v České
republice.
(6) Při zpracování srovnávací tabulky k předpisu Evropské unie, který je již
implementován nebo částečně implementován stávajícími právními předpisy České
republiky, uvede gestor k příslušnému ustanovení předpisu Evropské unie vždy celé znění
ustanovení právního předpisu České republiky implementujícího ustanovení předpisu
Evropské unie spolu s hodnocením dosaženého stavu implementace.
(7) U ustanovení předpisu Evropské unie, které je implementováno pouze částečně,
uvede gestor vedle celého znění ustanovení právního předpisu České republiky
implementujícího ustanovení předpisu Evropské unie také alespoň identifikační čísla návrhů
implementačních předpisů, kterými bude implementace daného ustanovení předpisu
Evropské unie dokončena.
(8) U ustanovení předpisu Evropské unie, které není implementováno ani částečně,
uvede gestor obdobně alespoň identifikační čísla návrhů implementačních předpisů, kterými
bude implementace daného ustanovení předpisu Evropské unie provedena.
(9) Gestor průběžně aktualizuje srovnávací tabulku tak, aby vždy odpovídala
skutečnému stavu. Nastanou-li jakékoliv skutečnosti, které si vyžádají změnu údajů
zanesených ve srovnávací tabulce, např. změnu implementačních předpisů nebo jejich
návrhů, předpokládaných termínů předložení návrhů implementačních předpisů vládě apod.,
oznámí gestor tuto skutečnost odboru kompatibility a vloží neprodleně do příslušné databáze
ISAP aktualizovanou srovnávací tabulku.
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(10) Srovnávací tabulku je gestor povinen aktualizovat vždy poté, co příslušný
implementační předpis nabyl platnosti, a doplnit ji o text ustanovení, kterými byla
implementace provedena.
(11) Aktualizaci srovnávací tabulky k předpisu Evropské unie je gestor povinen
neprodleně zpracovat také tehdy, je-li navržen právní předpis České republiky měnící nebo
rušící ustanovení právního předpisu České republiky, které implementuje ustanovení daného
předpisu Evropské unie, přičemž uvede gestor alespoň identifikační číslo dotyčného návrhu
právního předpisu České republiky.
(12) Na posouzení předpisu Evropské unie, zpracování srovnávací tabulky a jejích
aktualizacích se společně s gestorem podílejí spolugestoři. Gestorovi zejména poskytnou
zpracované relevantní části srovnávací tabulky tak, aby mohl gestor dodržet stanovené lhůty.
(13) Má-li odbor kompatibility nebo odbor vládní legislativy Úřadu vlády České
republiky připomínky ke srovnávací tabulce, sdělí tyto připomínky písemně gestorovi, který je
povinen je bez zbytečného odkladu vypořádat.“.
17. V čl. 6b odst. 4 se slovo „ , resp.“ nahrazuje slovem „nebo“ a čárka za slovy
„Legislativní rada vlády“ se zrušuje.
18. V čl. 7 odstavec 2 zní:
„(2) Jednotlivé transpoziční předpisy jsou notifikovány Evropské komisi průběžně,
zpravidla po nabytí platnosti. Po nabytí platnosti každého transpozičního předpisu,
transponujícího směrnici nebo její část, gestor ke směrnici neprodleně, maximálně ve lhůtě
15 pracovních dnů v případě směrnice, u které dosud neuplynula lhůta pro provedení
transpozice, aktualizuje srovnávací tabulku. Jako podklad pro provedení notifikace vloží
aktualizovanou srovnávací tabulku do příslušné databáze ISAP. Gestor současně udělí
odboru kompatibility písemně souhlas s provedením notifikace transpozičního předpisu
a výslovně prohlásí, zda transpozice směrnice je již dokončena, anebo zda bude pokračovat
přípravou a přijímáním dalších předpisů. Pokud gestor v této souvislosti zjistí, že nebylo
dosaženo zamýšlené úrovně a rozsahu transpozice, zahájí neprodleně práce na odstranění
tohoto stavu. Tuto skutečnost zohlední ve srovnávací tabulce.“.
19. Nadpis článku 8 zní: „Hodnocení stavu implementace předpisů Evropské unie“.
20. V článku 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pro hodnocení implementace jiných předpisů Evropské unie než směrnic se použijí
kritéria dle odstavce 1 obdobně.“.
21. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.“.
22. V čl. 9 větě první se slova „Evropských společenství a Soudem prvního stupně4)“
nahrazují slovy „Evropské unie4)“ a za slovo „vládě“ se vkládají slova „nebo
pracovním komisím Legislativní rady vlády“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:
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„4) Statut vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním
dvorem Evropské unie, schválený usnesením vlády ze dne 4. února 2004 č. 113,
v platném znění.“.
23. V čl. 10 odst. 2 větě třetí se za slovo „zpráva,“ vkládají slova „a v měsíci červenci“
a slovo „nevypracovává“ se nahrazuje slovem „nepředkládá“.
24. V čl. 11 odst. 1 se slova „ , zpravidla jedenkrát měsíčně,“ zrušují.
25. Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.
Čl. 192 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“.
26. V čl. 14 větě druhé se slova „a povinnosti fyzických a právnických osob ani
kompetence správních úřadů nebo orgánů územní samosprávy.“ nahrazují slovy
„nebo povinnosti fyzických nebo právnických osob ani kompetence orgánů veřejné
moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.“.
27. V čl. 15 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení předpisů Evropské unie,
kterými se orgánům státní správy ukládají povinnosti informovat orgány Evropské
unie nebo jiné členské státy, se v právním řádu České republiky nemusí
implementovat, pokud nezasahují do práv nebo povinností fyzických nebo
právnických osob ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených
výkonem veřejné správy.“.
28. V čl. 17 odst. 1 větě první se za slovo „Vládě“ vkládají slova „nebo pracovním
komisím Legislativní rady vlády“.
29. V čl. 17 odst. 1 věty třetí a čtvrtá znějí „Zároveň k návrhu přiloží rozdílovou tabulku
podle přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády a aktualizované srovnávací tabulky
návrhem implementovaných předpisů Evropské unie. Ustanovení uvedená
v rozdílové tabulce musí být zanesena ve srovnávacích tabulkách způsobem podle
čl. 6a tak, aby si údaje v rozdílové tabulce a srovnávacích tabulkách vzájemně
odpovídaly.“.
30. V čl. 18 odst. 1 se slova „Při implementaci práva Evropské unie se zohledňuje
judikatura, a to“ nahrazují slovy „Judikatura se při implementaci práva Evropské unie
zohledňuje“.
31. V čl. 20 odst. 2 větě poslední se číslo „III“ zrušuje.
32. V čl. 20a odstavec 1 zní:
„(1) Transpozice ustanovení směrnice, která se dotýkají omezeného okruhu fyzických
nebo právnických osob a nedávají členskému státu jinou možnost, než text směrnice
doslovně převzít, zejména jde-li o transpozici ustanovení přílohy ke směrnici obsahující
technické parametry, fyzikální údaje, výčet chemických látek nebo vzorce a jejich popisy,
může být v odůvodněných případech provedena odkazem na tuto směrnici nebo její
ustanovení, a to i v platném znění, přímo v textu právního předpisu České republiky, aniž je
obsah těchto ustanovení do právního předpisu transponován. Tím není dotčen čl. 20 odst.
5.“.
33. V čl. 20a odst. 2 písmena b) až d) znějí:
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„b) bezprostředně upravuje práva nebo povinnosti fyzických nebo právnických osob,
c) stanoví rozsah osobní, věcné, místní nebo časové působnosti,
d) vymezuje kompetence orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem
veřejné správy, nebo jejich postup, zasahuje-li do práv nebo povinností fyzických nebo
právnických osob,“.
34. V čl. 20a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odkaz na směrnici nebo její ustanovení přímo v textu právního předpisu je možné
použít i tehdy, je-li nezbytné v právním řádu České republiky uznat nebo jinak zohlednit
skutečnosti, které nastaly v souladu se směrnicí v jiném členském státě Evropské unie nebo
u orgánu Evropské unie.“.
35. V čl. 22 odst. 3 větě druhé se slovo „právní“ nahrazuje slovem „právním“.
36. V čl. 24 odst. 1 větě první se slova „článku 249 Smlouvy o založení Evropského
společenství“ nahrazují slovy „článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie“ a za
slova „doplňují směrnice,“ se vkládají slova „nebo kdy upravují práva a povinnosti
fyzických a právnických osob a zároveň jsou určena členským státům,“.
37. V čl. 24 odst. 1 větě druhé se slova „článku 249 Smlouvy o založení Evropského
společenství“ nahrazují slovy „článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie“.
38. Za čl. 24 se vkládá nový článek 24a, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 24a
Neminimalistická implementace
(1) Neminimalistickou implementací se rozumí stanovení požadavků v právním řádu
České republiky nad rámec minimálních požadavků stanovených předpisy Evropské unie.
O stanovení požadavků v právním řádu České republiky nad rámec minimálních požadavků
stanovených předpisy Evropské unie jde tehdy, pokud se
a)
využije rozšiřující výjimka, tedy předkladatel návrhu implementačního předpisu
využije ustanovení implementovaného předpisu Evropské unie, které stanoví
možnost odchýlit se od obecné úpravy obsažené v tomto předpisu Evropské unie,
a to v rozšiřujícím směru,
b)
nevyužije zužující výjimka, tedy předkladatel návrhu implementačního předpisu
nevyužije ustanovení implementovaného předpisu Evropské unie, které stanoví
možnost odchýlit se od obecné úpravy obsažené v tomto předpisu Evropské unie,
a to v zužujícím smyslu,
c)
nezvolí taková varianta z variant stanovených implementovaným předpisem Evropské
unie, která je nejméně zatěžující.
(2) Neminimalistickou implementaci předkladatel vysvětlí v důvodové zprávě nebo
odůvodnění návrhu implementačního předpisu.“
39. V čl. 25 odst. 2 první větě se slovo „ , resp.“ nahrazuje slovem „a“.
40. V čl. 25 odst. 2 větě druhé se za slova „vládě“ vkládají slova „nebo pracovním
komisím Legislativní rady vlády“.
41. V čl. 27 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
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„(1) Formální náležitosti plnění povinností upravených těmito metodickými pokyny,
zejména v záležitostech týkajících se datové základny ISAP, jsou upraveny v pokynech
a uživatelských příručkách vydávaných odborem kompatibility.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
42. Přílohy I a II se zrušují.
Dosavadní příloha III se označuje jako Příloha.
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