
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: V. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního čj. ČÚZK-14334/2016-11 dne 21. září 2016, s termínem dodání stanovisek do 13. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Obecně 

V souvislosti s navrhovanými změnami požadujeme vyjasnit: 

1. způsob poskytování adresních míst ze základního registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí do agendových 

informačních systémů správních evidencí. Trváme přitom na 

zachování stávajícího způsobu poskytování adresních míst; 

2. zda bude návrhem dotčeno definování předávání údajů 

adresního místa z registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí oprávněným uživatelům. Pokud by tak tomu 

bylo, je nutné zařadit a popsat změny kompozitních služeb 

základních registrů; 

3. řešení rozdílu mezi datem účinnosti změn územních 

adresních míst a datem jejich uveřejnění v registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, a to např. ve spojitosti 

s vydáváním osobních dokladů.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Vyhláška č. 359/2011 Sb. výslovně poskytování adresních 

míst vůbec neřeší a ani předkládaná novela vyhlášky způsob 

poskytování adresních míst nemění. Adresní místa jsou pouze 

jedním z prvků vedených v Registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí.  Obecně je poskytování údajů z RÚIAN 

upraveno v Zákoně o základních registrech v § 62.  

V rámci veřejné správy je poskytování údajů základních 

registrů řešeno službami ISZR. Orgán veřejné moci získává 

údaje ze základních registrů výhradně prostřednictvím AIS 

(viz § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech).  

 

K čl. I bodu 12 – k § 15 odst. 1 a 2 

Požadujeme navrhovaný text ustanovení podrobit revizi. 

Předložené znění § 15 odst. 1 a 2 evokuje, že odpovědnost za 

správnost údajů zaslaných obcí bude padat na Ministerstvo 

Akceptováno. 

Text odůvodnění doplněn o podrobné vysvětlení postupu 

zasílání sdělení dle § 15 vyhlášky a následný rozsah kontroly 

Ministerstvem vnitra.  
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vnitra, v lepším případě bude v roli prostředníka předávajícího 

údaje mezi Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním 

a obcemi, s čímž nemůžeme souhlasit. V rámci hodnocení 

dopadů (RIA) se přitom pouze konstatuje úleva pro obce 

a náklady na straně Ministerstva vnitra nejsou diskutovány. 

Především je pak třeba pamatovat na situaci, kdy Ministerstvo 

vnitra odhalí v rámci informací zaslaných obcí problém, tedy 

rozpor s postupem podle obecního zřízení, kterou nynější návrh 

dostatečně neřeší. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Administrativní zatížení Ministerstva vnitra bylo řešeno 

v rámci RIA k novele zákona o základních registrech (zákon 

č. 192/2016 Sb.).  

 

 

K čl. I bodu 15 – k § 15 odst. 6 a 7 

Dle navrhovaného znění má Ministerstvo vnitra povinnost žádat 

Český statistický úřad o přidělení kódu nové části obce. 

Domníváme se, že tato problematika by měla v zájmu 

komplexnosti shromažďování podkladů nadále spadat do gesce 

obce, popř. lze tuto působnost vhodněji přenést na Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, který bude mít shromážděny finální 

podklady od obce i Ministerstva vnitra. Opět připomínáme, že 

konkrétní dopady do činnosti Ministerstva vnitra spočívající ve 

zvýšené zátěži nejsou v rámci náležitě vyhodnoceny.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Text upraven tak, že o přidělení kódu nové části obce bude 

žádat Český úřad zeměměřický a katastrální. 

 

 

K čl. I bodu 1 – k úvodní větě 

Předmětný novelizační bod doporučujeme vypustit, neboť 

úvodní věty prováděcích právních předpisů se nenovelizují ani se 

v nich neaktualizují citace prováděného zákona. Jde 

o nenormativní část textu prováděcího právního předpisu, kterou 

není důvod novelizovat, neboť je de facto konzumována již 

vydáním daného předpisu. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení § 19a bylo zrušeno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFLGXC8Q)



   

K čl. I bodu 12 – k § 15 odst. 1 

Z navrhovaného ustanovení doporučujeme vypustit způsob 

komunikace mezi obcí a Ministerstvem vnitra, neboť se 

domníváme, že tento vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. V § 17 odst. 1 uvedeného zákona 

je zakotveno pravidlo, podle kterého umožňuje-li to povaha 

dokumentu, orgán veřejné moci doručuje tento dokument jinému 

orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se 

nedoručuje na místě. Jak obec, tak Ministerstvo vnitra jsou 

nepochybně orgánem veřejné moci podle § 1 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 300/2008 Sb., a tudíž je nadbytečné způsob doručování 

předmětných dokumentů určovat. 

 

Obdobnou změnu doporučujeme provést rovněž v rámci 

ustanovení § 9 odst. 3 a § 16 odst. 1, byť nejsou předkládanou 

novelou dotčena. 

 

Neakceptováno. 

Nad rámec novely. 

K čl. I bodu 17 – k § 19a odst. 1 a 2 

1. Doporučujeme v odstavci 1 předmětného ustanovení slovo 

„data“ nahradit slovem „údaje“. Přestože zmocňovací 

ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

slovo „data“ v § 69 odst. 1 písm. h) nekonzistentně užívá, 

zákon obecně operuje právě s pojmem „údaj“. 

2. V odstavci 2 považujeme pojem „výměnný formát“ za 

značně neurčitý, jeho definici nelze nalézt ani v zákoně 

č. 111/2009 Sb. Doporučujeme uvést bližší specifikaci tohoto 

pojmu a vymezit jeho význam. 

 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení § 19a bylo zrušeno. 

K čl. I bodu 12 – k § 15 odst. 1 a 2 Akceptováno. 
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Z textu novelizačního bodu 15 doporučujeme slova „včetně 

poznámky pod čarou č. 10“ vypustit, neboť předmětná 

ustanovení s poznámkou pod čarou č. 10, která je zaváděna 

v novelizačním bodu 16, nesouvisí. 

 

Text upraven. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K označení čl. I 

Doporučujeme označit článek římským číslem a zajistit tak 

soulad s čl. 28 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I, bodu 4 

Doporučujeme zajistit soulad dotčeného novelizačního bodu s čl. 

58 odst. 6 písm. g) Legislativních pravidel vlády, tj. za text „V § 

6 odst. 2“ doplnit slova „úvodní části ustanovení“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I, bodu 8, § 9 odst. 6 

Z dotčeného ustanovení vyplývá, že při zániku ulice zruší 

informační systém územní identifikace definiční čáru ulice 

automatizovaně.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ustanovení, které nemá 

normativní charakter, ale pouze informativní, požadujeme jej bez 

náhrady vypustit. 

 

Neakceptováno. 

Ustanovení je nezbytné pro jednoznačné stanovení postupů při 

zápisu údajů do registru. 

K čl. I, bodům 12 a 15, § 15 odst. 2 a 6 

a) V  novelizačním bodu 12 doporučujeme vypustit slova 

„včetně poznámky pod čarou č. 10“, neboť ustanovení § 15 

návrhu vyhlášky žádnou poznámku pod čarou neobsahuje. 

 

b) Dále upozorňujeme na nejasnost týkající se kódu části obce. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

Vysvětleno. 
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Ustanovení § 15 odst. 2 návrhu vyhlášky stanoví, že obec sdělí 

Ministerstvu vnitra mj. kód a název části obce. Nicméně 

z ustanovení § 15 odst. 6 návrhu vyhlášky vyplývá, že žádost 

o přidělení kódu podává Ministerstvo vnitra. Není tedy zřejmé, 

kdo a jakým způsobem si kód skutečně vyžádá. 

 

S ohledem na výše uvedené požadujeme nejasnost stran získání 

kódu vyjasnit a v návaznosti na dané řešení upravit dotčená 

ustanovení a zvláštní část důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Podle § 15 odst. 2 sdělí obec Ministerstvu vnitra kód a název 

obce, nikoli části obce. 

K čl. I, bodu 16, § 19 odst. 1 písm. r) 

Požadujeme navrhovanou úpravu, tj. zařazení informace 

o volebním okrsku do kódů územních prvků, odůvodnit. 

 

Akceptováno. 

Text odůvodnění bude doplněn takto: „Doplňuje se kód 

volebního okrsku a způsob jeho tvorby. V ustanovení § 19 je 

stanoven způsob a náležitosti zápisu identifikátorů všech 

územních prvků a územně evidenčních jednotek vedených v 

registru. Volební okrsky byly mezi prvky vedené v RÚIAN 

doplněny až po spuštění systému základních registrů, jako 

první účelový územní prvek jsou vedeny v RÚIAN od 31. 

prosince 2013, a to na základě zákona č. 222/2012 Sb., kterým 

se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

K čl. I, bodu 17, § 19a 

Dotčené ustanovení má v souladu se zákonným zmocněním 

obsaženým v § 69 odst. 1 písm. h) zákona o základních 

registrech stanovit provozní podmínky a popis rozhraní pro 

přístup k datům registru územní identifikace a nemovitostí 

a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Nicméně ustanovení § 19a návrhu zákona těmto zákonným 

Akceptováno. 

Ustanovení § 19a bylo zrušeno. 
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požadavkům nevyhovuje. 

 

Namísto popisu rozhraní samotného ustanovení § 19a odst. 1 

návrhu vyhlášky pouze stanovuje, že popis rozhraní bude 

zveřejněn na internetových stránkách Úřadu zeměměřického 

a katastrálního. Navržená úprava je tedy v tomto ohledu zcela 

nedostatečná. 

 

Dále namísto vymezení provozních podmínek ustanovení § 19a 

odst. 3 návrhu vyhlášky stanoví, že data registru je možné 

používat pouze v souladu s podmínkami, které úřad zveřejní na 

svých internetových stránkách. Toto ustanovení považujeme 

rovněž za nevyhovující, neboť provozní podmínky mají být 

stanoveny vyhláškou. 

 

S ohledem na shora uvedené nedostatky považujeme 

předkladatelem navržené ustanovení § 19a návrhu vyhlášky za 

nepřijatelné a požadujeme jej přepracovat takovým způsobem, 

aby byly naplněny zákonem stanovené požadavky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 
Formální připomínka k označení materiálu 

Doporučujeme uvést obálku materiálu do souladu s jejím 

obsahem (číslování jednotlivých položek).  

 

Dále doporučujeme v souladu s Legislativními pravidly vlády 

označit „Čl. 1“ jako „Čl. I“.   

Akceptováno. 

Text upraven. 

Připomínka k novelizačnímu bodu 5 

Doporučujeme novelizační bod v tomto znění:  

„5. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova „a číslo orientační“ vkládají 

slova „včetně dodatku9)“.  

Akceptováno. 

Text upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFLGXC8Q)



   

-------------- 

Poznámka pod čarou č. 9 zní:  

„9) …“. 

Připomínka k novelizačnímu bodu 8 a odůvodnění 

Doporučujeme ustanovení § 9 odst. 6 přeformulovat tak, aby bylo 

zřejmé, kdo příslušnou změnu provede, v jakém časovém 

horizontu a na základě čeho, tj. zda na základě vlastního 

posouzení situace nebo na základě sdělení.  

 

V této souvislosti doporučujeme rovněž doplnit odůvodnění.  

 

Z odůvodnění je zřejmé, že se ČÚZK setkává s „dotazem, jakým 

způsobem zajistit odstranění definiční čáry ulice v případě 

zrušení ulice, zda je nutné mu tuto skutečnost také sdělovat“. 

Máme za to, že ustanovení § 9 odst. 6 ve stávajícím znění a ani 

odůvodnění neposkytují na tento dotaz dostatečnou odpověď.   
 

Neakceptováno. 

Definiční čára ulice je vymazána automatizovaně, jakmile 

obec jako editor územně evidenční jednotky „ulice“ tuto 

územně evidenční jednotku zruší v Informačním systému 

územní identifikace, jehož prostřednictvím se zapisují údaje do 

registru. Vzhledem k tomu, že editorem údaje o definiční čáře 

ulice je správce registru (ČÚZK), docházelo v praxi k častým 

dotazům na výmaz tohoto údaje při zániku ulice. 

Akceptováno. 

Odůvodnění bylo doplněno. 

Ministerstvo 

financí 
K bodu 1 

Doporučujeme bod 1 pro nadbytečnost vypustit a ostatní body 

náležitě přečíslovat. 

 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení § 19a bylo zrušeno. 

K bodu 5 

Doporučujeme za slova „včetně dodatku9)“ vložit tečku, slovo 

„a“ vypustit a na samostatném řádku uvést „Poznámka pod čarou 

č. 9 zní:“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K bodu 6  

V platném znění § 6 odst. 4 upozorňujeme, že nahrazovaný text 

neodpovídá znění textu uvedenému ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

Doporučujeme proto přeškrtnutý text uvést do souladu se zněním 

uvedeným v této vyhlášce. 

 

K bodu 12  

V bodě 12 je třeba slova „včetně poznámky pod čarou č. 10“ 

vypustit, vzhledem k tomu, že poznámka pod čarou č. 10 je 

vkládána až v bodě 16. 

 

V § 15 odst. 1 je navržené znění formulováno ve smyslu, že se 

vtahuje pouze na způsob sdělení změny již zapsaných údajů o 

části obce, byť z dalšího textu je zřejmé, že se vztahuje rovněž na 

sdělení údajů při vzniku či zániku části obce. Dáváme proto ke 

zvážení v úvodním textu nahradit slova „Změnu údajů o části 

obce“ slovy „Údaje o části obce“, případně za slova „Změnu 

údajů o části obce“ doplnit slova „a údaje o nové vzniklé části 

obce nebo o zaniklé části obce“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Úprava textu je nadbytečná. Tato formulace je ve vyhlášce již 

dnes a nepůsobí žádné výkladové nejasnosti. „Změnou údajů“ 

je rozuměna jak změna, tak vznik i zánik části obce.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K bodu 4 

V textu navrhovaného novelizačního bodu doporučujeme za 

slova „odst. 2“ vložit slova „úvodní části ustanovení“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

K bodu 5 

V textu navrhovaného novelizačního bodu doporučujeme slova 

„dodatku9)“ a poznámka …….“ nahradit slovy „dodatku9)“. 

Poznámka………“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K bodu 12 

Odkaz na poznámku pod čarou č. 10 není v navrhovaném novém 

znění § 15 odst. 1 a 2 vůbec uveden. Odkaz na tuto poznámku 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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pod čarou je zaveden až v novelizačním bodě č. 16 (§ 19), kde je 

uvedeno i vlastní znění této poznámky pod čarou. Z tohoto 

důvodu doporučujeme v navrhovaném textu novelizačního bodu 

12 slova „včetně poznámky pod čarou č. 10“ zcela zrušit.  

 

Ministerstvo 

kultury 
K Čl. I – k bodu 5 [§ 6 odst. 2 písm. a)] 

Doporučujeme upravit horní index v citaci poznámky pod čarou 

č. 9, který není v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády, podle kterého se poznámky pod čarou označují poloviční 

závorkou, nikoli celou závorkou. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K Čl. I – k bodu 12 [§ 15 odst. 1 a 2] 

Upozorňujeme, že v bodu 12 chybí citace poznámky pod čarou 

č. 10, na kterou je v návětí odkazováno. Vzhledem k tomu, že 

poznámka pod čarou č. 10 je znovu uvedena v bodu 16, kterého 

se věcně týká, doporučujeme slova „včetně poznámky pod čarou 

č. 10“ v návětí bodu 12 zrušit. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Obecně 

Dáváme na zváženou, de lege ferenda, zda zmocnění pro ČÚZK 

k stanovení podmínek použití dat registru územní identifikace 

(navrhovaný bod 17. - § 19a odst. 3) neupravit raději přímo 

zákonem. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 19a bylo zrušeno. 

K bodu 3. obecné části odůvodnění 

Doporučujeme nahradit druhý odstavce např. takto: 

„Předkládaný návrh neimplementuje předpisy Evropské unie. 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Předkládaný návrh není s právem Evropské unie v rozporu.“. 

K bodu 2 zvláštní části odůvodnění 

Doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění „K bodu 2 [§ 1 

písm. d)]“ v druhé větě doplnit do závorky právní předpis, jehož 

se zmiňované ustanovení týká. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Český 

statistický 

úřad 

§ 12 odst. 3 

§ 12 odst. 3 dle návrhu Českého statistického úřadu zní: 

 

„Zánik stavebního objektu, měsíc a rok jeho odstranění zapíše 

editor do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění 

stavebního objektu dozví. U stavebního objektu, u kterého se 

rozhodnutí o odstranění stavby nezachovalo a stavba průkazně 

neexistuje, zapíše editor poslední měsíc pravděpodobného roku 

ukončení existence stavebního objektu dle vlastního zjištění.“ 

 

Odůvodnění: 

Český statistický úřad navrhuje nahradit dosavadní platné znění 

§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí novým zněním odstavce 

3 za účelem dosažení souladu platného znění vyhlášky 

č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí se zákonem č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v oblasti zápisu technickoekonomického atributu 

„měsíc a rok jeho odstranění“ do informačního systému územní 

identifikace. 

 

Stávající znění neumožňuje jednoznačný výklad v případě, kdy 

stavební objekt fyzicky neexistuje, ale v registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RUIAN“) je zapsán 

Vysvětleno.  

Vyhláškou č. 359/2011 Sb. nelze řešit nedostatky stavební 

dokumentace u již neexistujících staveb. U duplicitních 

stavebních objektů nebo neexistujících stavebních objektů 

ČÚZK metodicky vede editory, aby jako datum odstranění 

stavebního objektu uváděli datum 30. 6. 2011, tzn., datum 

úvodní migrace dat do RÚIAN. „Měsíc pravděpodobného roku 

ukončení“ by byl pouze subjektivním názorem editora 

a z pohledu ČÚZK by nevedl k jednoznačnému výkladu 

daného ustanovení. 
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a editor nemá k dispozici rozhodnutí o jeho odstranění. RUIAN 

eviduje velké množství již neexistujících budov, které stavební 

úřady odmítají zrušit z důvodu chybějících podkladů 

a stanoveného metodického postupu. ČSÚ v uplatněné 

připomínce zohledňuje praktické zkušenosti z probíhajícího 

ověřování budov na obcích, které ČSÚ provádí v koordinaci se 

správcem RUIAN.  

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

K bodu 12  

Ačkoliv návětí tohoto bodu zní „12. V § 15 odstavce 1 a 2 včetně 

poznámky pod čarou č. 10 znějí“, v texu se poznámka pod čarou 

č. 10 nevyskytuje. Poznámka pod čarou č. 10 se následně nově 

objevuje v novelizačním bodu č. 16. Doporučujeme úpravu textu. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Státní úřad 

pro jadernou 

bezpečnost 

K čl. I, označení 

Doporučujeme označení „Čl. 1“ nahradit „Čl. I“ tak, aby bylo 

označení v souladu s čl. 28 odst. 1 usnesení vlády České 

republiky č. 188/1998, o legislativních pravidlech vlády. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I bodu 5 

Doporučujeme upravit horní index „9)“ v samotné citaci 

poznámky pod čarou následovně: „9)“. Tím dojde k sjednocení 

i s bodem 16. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K čl. I bodu 12 

Doporučujeme odstranit text „včetně poznámky pod čarou 

č. 10“, jelikož dané ustanovení neobsahuje poznámku pod čarou 

č. 10 a věnuje se jí až bod 16 kam i věcně spadá. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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Hlavní město 

Praha 
K bodu 1 (úvodní větě) 

V souladu s čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme za slova „na konci“ vložit slovo „textu“. 

 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl zrušen. 

K bodu 5 [§ 6 odst. 2 písm. a)] 

V souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády za 

slova „včetně dodatku“ vložit normativní odkaz na jiný právní 

předpis s použitím zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 

umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního 

předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis 

s použitím slov „podle jiného právního předpisu“. 

 

V souladu s čl. 58 odst. 6 Legislativních pravidel vlády odkaz na 

poznámku pod čarou uvést v závěru bodu novely na 

samostatném řádku s použitím slov: „Poznámka pod čarou č. 9 

zní:“. 

 

V poznámce pod čarou č. 9 poloviční závorku za číslem „9“ 

uvést v horním indexu a, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, slova „ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 

a vyhlášky č. 147/2015 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších 

předpisů“. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K bodu 11 [§ 14 odst. 1 písm. c)] 

V souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme za slova „včetně dodatku“ vložit normativní odkaz 

na jiný právní předpis s použitím zkráceného názvu nebo 

zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto 

jiného právního předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný právní 

předpis s použitím slov „podle jiného právního předpisu“. 

Neakceptováno. 

U poznámky pod čarou č. 9 je normativní odkaz uveden již 

v bodu 3 [§ 6 odst. 2 písm. a)]. 
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K bodu 12 (§ 15 odst. 1 a 2) 

Doporučujeme slova „včetně poznámky pod čarou č. 10“ 

vypustit, neboť odkaz na poznámku pod čarou i poznámka pod 

čarou č. 10 jsou uvedeny až v bodě 16. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K bodu 16 [§ 19 odst. 1 písm. r)] 

V souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády za 

slovo „číslicích“ vložit normativní odkaz na jiný právní předpis 

s použitím zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 

umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního 

předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis 

s použitím slov „podle jiného právního předpisu“. 

 

V poznámce pod čarou č. 10, v souladu s čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, slova „ve znění vyhlášky 

č. 452/2013 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 

Neakceptováno. 

Jedná se o standardní poznámku pod čarou. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Obrat „ve znění pozdějších předpisů“ se použije pouze 

v případě, že předmětné ustanovení bylo novelizováno 

několikrát. 

 

K bodu 18 (příloze č. 1) 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády v textu 

následujícím za označením bodů a písmen uvádět malé počáteční 

písmeno, 

 

poštovní směrovací čísla členit na trojčíslí a dvojčíslí jednou 

mezerou. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

Neakceptováno. 

V registru jsou poštovní směrovací čísla evidována bez mezer. 

K čl. II 

V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 

Text upraven. 
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doporučujeme slovo „šesti“ nahradit číslem „6“. 

 

 

 

 

V Praze dne 21. dubna 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Irena Hojdnová        Podpis: …………………………… 
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