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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   V. 

 

 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu 

o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání“ 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního 

úřadu dne 10. března 2017 (čj. ČTÚ-8 035/2017-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu (připomínkové 

řízení ukončeno dne 31. března 2017). Vypořádání připomínek se uskutečnilo korespondenčně od 19. dubna 2017 do 26. dubna 2017 a Radou ČTÚ 

projednáno dne 2. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Úřad vlády ČR – 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

(dále jen „ÚV 

RVV“) (1) 

Požaduje účinnost zákona stanovit na patnáctý den po jeho 

vyhlášení. 

Odůvodnění: 

Důvodová zprávě neuvádí naléhavý obecný zájem, který by 

v souladu se zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv odůvodňoval dřívější nabytí účinnosti zákona. 

Rovněž upozorňujeme, že i v případě naléhavého obecného 

zájmu má zákon nabýt účinnosti nejdříve v den, který 

následuje po dni jeho vyhlášení (§ 9 odst. 2 zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv). 

Tuto připomínku považuje ÚV RVV za zásadní. 

Akceptováno. 

Účinnost vyhlášky byla navrhována dnem vyhlášení, a to v zájmu 

dotčených subjektů. Vzhledem k tomu, že si takový (dřívější) 

počátek účinnosti nevyžaduje naléhavý obecný zájem, navrhovaná 

účinnost vyhlášky byla upravena tak, aby byla v souladu 

s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, kde je stanoveno, že pokud není stanovena 

účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým 

dnem po vyhlášení. 

Zejména s ohledem na skutečnost, že vyhláška nezavádí nové 

povinnosti, resp. neznamená zátěž pro adresáty této právní normy, 

tj. podnikatele v elektronických komunikacích, neshledal Český 

telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) důvody pro stanovení 

legisvakační lhůty delší, než je „základní“ legisvakační lhůta, 

tj. lhůta patnáctidenní po vyhlášení.  

Současně se ČTÚ domnívá, že stanovením účinnosti konkrétním 

dnem by mohlo dojít v důsledku předem neznámé délky 

legislativního procesu k neúmyslnému prodloužení, případně 

v horším případě ke zkrácení takové legisvakační lhůty. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Bylo tak zvoleno řešení, že vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po vyhlášení. 

Národní 

bezpečnostní úřad 

(dále jen „NBÚ“) 

(2) 

Dle předkladatele je jedním z důvodů navrhované úpravy 

potřeba zpřesnění názvu přílohy vyhlášky, aby bylo 

jednoznačné, že tato příloha obsahuje vzor elektronického 

formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti 

k peněžitému plnění podle § 129 zákona o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve změně 

pozdějších předpisů, a neslouží tak k zahájení jiných sporů 

podle tohoto zákona.  

V této souvislosti upozorňujeme na nekonzistentnost 

uvádění odkazu na § 129 zákona o elektronických 

komunikacích v návrhu vyhlášky. Zatímco ve stávajícím § 1 

vyhlášky č. 360/2010 Sb. se stanoví, že příloha vyhlášky 

obsahuje vzor elektronického formuláře návrhu na 

rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1 zákona, který se týká 

povinnosti účastníka, popřípadě uživatele, k peněžitému 

plnění, v navrhované úpravě názvu přílohy se odkazuje 

pouze obecně na § 129 zákona o elektronických 

komunikacích a v samotném formuláři je již pouze odkaz na 

rozhodnutí sporu o peněžité plnění. 

Doporučujeme tedy odkazy na příslušné ustanovení zákona 

o elektronických komunikacích sjednotit.  

Tuto připomínku považuje NBÚ za doporučující. 

Akceptováno. 

Název přílohy k vyhlášce a vzor formuláře obsažený v příloze byly 

uvedeny do souladu s § 1 vyhlášky č. 360/2010 Sb. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Hlavní město 

Praha (3) 
K bodu 2 – k poznámce pod čarou č. 1 

Ustanovení § 6 odst. 1 bylo dvakrát novelizováno, je proto 

třeba na konci textu poznámky pod čarou doplnit slova „ , 

ve znění pozdějších předpisů“. 

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

Neakceptováno. 

Podle dostupných informací nebylo ustanovení § 6 odst. 1 zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce ani ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

dosud novelizováno.  Návrh na doplnění textu tak nelze akceptovat. 

 

Hlavní město 

Praha (4) 
K bodu 3 

Za nadpisem přílohy vyhlášky se nevyznačuje tečka. 

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

Akceptováno. 

 

Tečka za nadpisem přílohy vyhlášky byla v souladu s připomínkou 

vypuštěna. 

 

Úřad vlády – odbor 

kompatibility (dále 

jen „ÚV-KOM“) 

(5) 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády (LPV), v platném 

znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Předloženého návrhu se v širších souvislostech týká 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS).   

Akceptováno. 

Do části důvodové zprávy k návrhu vyhlášky, která se týká 

zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie byl doplněn vztah 

k nařízení eIDAS. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Připomínky a návrhy změn: 

K návrhu neuplatňujeme žádné připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR 

implementovány předpisy EU a návrh není s právem EU 

v rozporu.   

Tato připomínka obsahuje stanovisko ÚV-KOM. 

Ministerstvo 

zemědělství (6) 

 

 

Vzhledem k navrhované účinnosti vyhlášky dnem vyhlášení 

doporučujeme v odůvodnění rozvést důvody naléhavého 

obecného zájmu ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo zemědělství za 

doporučující. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1.  

Ministerstvo vnitra 

(7)  

 

K čl. I bodu 1 - k § 2 odst. 4:  

Podle § 129 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), má prováděcí právní předpis stanovit 

technické náležitosti formulářů (které jsou nosiči návrhů 

na rozhodnutí sporu). Navrhovaná vyhláška však usiluje o 

stanovení technických náležitostí elektronického podání, 

tzn. úkonu obsaženého ve formuláři. Jakkoliv jde de facto 

toliko o jiný úhel pohledu na totéž, de iure – alespoň z 

hlediska terminologie – se navrhuje upravit technické 

Akceptováno.  

Text vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou tak, aby 

maximální velikost (technický parametr) byla vázána na formulář 

a jeho přílohy.  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

náležitosti něčeho jiného, než je formulář. Dáváme proto ke 

zvážení, zda neponechat stávající pojetí, tedy vázat 

maximální velikost na formulář a jeho přílohy. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo vnitra za 

doporučující. 

Ministerstvo vnitra 

(8) 
K čl. I bodu 2 - k § 2 odst. 5: 

Máme za to, že navrhované ustanovení i dosavadní § 2 odst. 

5 novelizované vyhlášky nemá normativní význam 

(podobně jako odstavce 1 a 2 téhož paragrafu). Je-li 

dosavadní znění § 2 odst. 5 shledáváno nevyhovujícím, 

nabízí se proto jako vhodnější alternativa vypuštění celého 

odstavce. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo vnitra za 

doporučující. 

Neakceptováno. 

Připomínkou navrhovaná úprava jde nad rámec návrhu novely 

předmětné vyhlášky, když navrhuje vypustit dílčí technické 

náležitosti dotčeného formuláře. Jak vyplývá z důvodové zprávy ke 

změně ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky, toto ustanovení bylo 

uvedeno do souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky 

na způsob podepsání formuláře jako elektronického podání (tedy 

právního jednání vůči státu) tak, aby s tímto způsobem podepsání 

byly spojeny účinky vlastnoručního podpisu. Jedná se tedy 

o technické náležitosti předmětného formuláře, aby tento plnil svoji 

funkci podle § 129 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, tj. sloužil k podání návrhů na zahájení 

správních řízení ve sporech o peněžité plnění podle tohoto 

ustanovení zákona o elektronických komunikacích.    

Ministerstvo vnitra 

(9) 

 

K čl. II – k účinnosti: 

Možnost nabytí účinnosti právního předpisu ve lhůtě kratší, 

než je patnáct dní po vyhlášení je dle § 3 odst. 3 zákona č. 

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, podmíněna existencí naléhavého obecného zájmu a 

tento postup je chápán jako výjimečný. Komentář k čl. II ve 

zvláštní části odůvodnění řádné argumenty pro daný postup 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

neobsahuje, předkladatel pouze konstatuje, že je žádoucí, 

aby byla novelizovaná vyhláška co nejdříve aplikována. 

Domníváme se, že nelze dovozovat naléhavý obecný zájem, 

který je vyžadován rovněž čl. 53 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády. S ohledem na výše uvedené doporučujeme 

ponechat alespoň zákonem předpokládanou základní 

patnáctidenní legisvakanční lhůtu. 

Tuto připomínku Ministerstvo vnitra považuje za 

legislativně technickou. 

Ministerstvo 

financí (10) 

 

V návrhu doporučuje v uvozovací větě nezavádět 

legislativní zkratku „(dále jen „zákon“)“, a tedy tato slova 

vypustit. Na konci uvozovací věty současně vypustit slovo 

„zákona“. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo financí za 

doporučující. 

Akceptováno. 

Ve smyslu připomínky byl návrh uvozovací věty upraven, když 

sice legislativně správně zavedená zkratka je v textu vyhlášky dále 

použita pouze jednou, a není tedy dán zásadně důvod na její 

existenci trvat.   

Ministerstvo 

financí (11) 

 

Novelizační bod 3 formulovat takto: 

„3. V nadpisu přílohy k vyhlášce se doplňují slova „podle 

§ 129 zákona“.“.  

Tuto připomínku považuje Ministerstvo financí za 

doporučující. 

Vysvětleno. 

S ohledem na úpravu návrhu vyhlášky na základě vypořádání 

připomínky č. 2 (NBÚ) se tato připomínka stala bezpředmětnou. 

Ministerstvo 

financí (12) 

 

Účinnost vyhlášky stanovit fixním datem, nejlépe prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po dne vyhlášení, 

např. 1. května, 1. června 2017 apod. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo financí za 

doporučující. 

Částečně akceptováno. 

S ohledem na důvody obsažené ve vypořádání připomínky č. 1, 

byla účinnost vyhlášky upravena tak, že vyhláška nabývá účinnosti 

patnáctým dnem po vyhlášení. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Nejvyšší soud ČR 

(13) 

 

Jde čistě o odbornou záležitost, která se týká problematiky 

informačních technologií. Zvětšení kapacity elektronického 

podání na 20 MB vypadá logicky a předpokládá, že tak 

návrh činí ve prospěch osob, které budou podávat návrhy na 

elektronickém formuláři včetně příloh. Není však zřejmé, co 

se stane, když zmíněná maximální kapacita bude 

překročena, a jak je technicky zajištěno dodržení tohoto 

omezení, tj. zda rozsah podání bude omezen automaticky při 

sestavování návrhu a zařazování příloh, takže systém 

odmítne přijmout další data, nebo zda se na obrazovce 

objeví příslušné upozornění. Pokud by byl návrh přesto 

odeslán v rozšířené podobě, mělo by být stanoveno, jaký 

bude jeho právní význam, zda např. bude neplatný atd. 

K doprovodnému materiálu nazvanému „Odůvodnění“, je v 

Obecné části bod „3. Zhodnocení souladu navrhované 

právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie“ a pod tímto bodem je 

uveden následující text: 

„Komunitární právo problematiku spojenou s předkládanou 

úpravou neupravuje.  

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.“ 

K tomu je třeba upozornit, že pojem „komunitární právo“ již 

neexistuje od r. 2009, kdy Lisabonská smlouva zrušila tzv. 

trojpilířovou strukturu Evropské unie, která zahrnovala 

a diferencovala právo komunitární a unijní. Proto 

navrhujeme vypustit celou tuto první větu. Navíc totiž tato 

Vysvětleno. 

Omezení kapacity elektronického podání je primárně dáno 

technickými možnostmi informačního systému datových schránek, 

který představuje hlavní způsob, jakým jsou elektronická podání za 

využití předmětného formuláře u ČTÚ realizována. Postup 

v případě překročení maximální velikosti návrhu bude stále stejný 

jako nyní. Při vkládání souboru navrhovatelem (tj. po potvrzení 

výběru v dialogovém okně) je kontrolována jeho velikost. Pokud 

soubor podmínku maximální velikosti nesplňuje, není do formuláře 

ani přiložen a uživatel je o této skutečnosti informován. 

Při odesílání formuláře (tj. při kliknutí na tlačítko "Odeslat přes 

datovou schránku" nebo "elektroniky podepsat a odeslat 

e-mailem") se kontroluje celková velikost všech odesílaných dat 

(tj. vyplněného formuláře a všech přiložených příloh). Pokud je 

překročena hranice zobrazí se ve formuláři upozornění "Byla 

překročena maximální velikost formuláře. Formulář nebude možné 

odeslat." a formulář není možné odeslat. Odesílatel (navrhovatel) 

poté musí postupně snížit počet příloh do té doby, dokud návrh 

s přílohami nebude odeslán. V souladu s návodem na zpracování 

a odeslání elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu 

o povinnosti účastníka (zveřejněný na webových stránkách ČTÚ), 

musí navrhovatel zbývající přílohy zaslat příslušným způsobem 

(§ 37 správního řádu) ČTÚ. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

věta, v níž se konstatuje, že „komunitární právo 

problematiku spojenou s předkládanou úpravou 

neupravuje“, logicky neodpovídá následující větě, podle níž 

„je navrhovaná právní úprava plně slučitelná s předpisy 

Evropské unie …“, neboť neexistující evropská právní 

úprava nemá s čím být slučitelná na úrovni národní. 

Tuto připomínku považuje Nejvyšší soud ČR za 

doporučující. 

Nejvyšší soud ČR 

(14) 

 

K doprovodnému materiálu nazvanému „Odůvodnění“, je v 

Obecné části bod „3. Zhodnocení souladu navrhované 

právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie“ a pod tímto bodem je 

uveden následující text: 

„Komunitární právo problematiku spojenou s předkládanou 

úpravou neupravuje.  

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.“ 

K tomu je třeba upozornit, že pojem „komunitární právo“ již 

neexistuje od r. 2009, kdy Lisabonská smlouva zrušila tzv. 

trojpilířovou strukturu Evropské unie, která zahrnovala 

a diferencovala právo komunitární a unijní. Proto 

navrhujeme vypustit celou tuto první větu. Navíc totiž tato 

věta, v níž se konstatuje, že „komunitární právo 

problematiku spojenou s předkládanou úpravou 

neupravuje“, logicky neodpovídá následující větě, podle níž 

„je navrhovaná právní úprava plně slučitelná s předpisy 

Evropské unie …“, neboť neexistující evropská právní 

Částečně akceptováno. 

Připomínka k důvodové zprávě byla částečně akceptována, když 

spojení „komunitární právo“ bylo z textu obecné části důvodové 

zprávy k vyhlášce odstraněno a nahrazeno pojmem „právní 

předpisy Evropské unie“. 

K závěrečné části této připomínky ČTÚ uvádí, že skutečnost, že 

není právními předpisy Evropské unie daná problematika upravena, 

neznamená, že by navrhovaná úprava teoreticky nemohla být 

v rozporu s jinými právními předpisy Evropské unie (k tomu 

viz závěr ÚV-KOM uvedený v připomínce č. 5, že návrh vyhlášky 

není s právem EU v rozporu). 
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

úprava nemá s čím být slučitelná na úrovni národní. 

Tuto připomínku považuje Nejvyšší soud ČR za 

doporučující. 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy (15) 

K Čl. II, Účinnost:  

Doporučuje účinnost této vyhlášky stanovit na patnáctý den 

po jejím vyhlášení. Upozorňujeme, že ve Zvláštní části 

Odůvodnění není dostatečně relevantně vyjádřen naléhavý 

obecný zájem, který by odůvodňoval dřívější nabytí 

účinnosti vyhlášky. K tomu odkazujeme na § 3 odst. 3 

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a současně na čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR za doporučující. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 

Nejvyšší správní 

soud 

(16)  

Bez připomínek  

Správa státních 

hmotných rezerv 

(17)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

(18)  

Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM3BW7O0)



10/15 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Úřad vlády – 

vedoucí Úřadu 

vlády 

(19)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

(20)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

(21)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Libereckého kraje 

(22)  

Bez připomínek  

Akademie věd ČR 

(23)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Královehradeckého 

kraje 

(24)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Česká komora 

autorizovaných 

inženýrů a 

techniků 

(25)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

(26)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Pardubického 

kraje 

(27)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

(28)  

Bez připomínek  

Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

(29)  
 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

(30)  

Bez připomínek  

Konfederace umění 

a kultury 

(31)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Exekutorská 

komora 

(32)  

Bez připomínek  

Český statistický 

úřad 

(33)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

(34)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Středočeského 

kraje 

(35)  

Bez připomínek  

Úřad pro 

zastupování státu 

ve věcech 

majetkových 

(36)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Ústeckého kraje  

(37)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Olomouckého 

kraje 

(38)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy ČR 

(39)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Úřad pro 

hospodářskou 

soutěž 

(40)  

Bez připomínek  

Bezpečnostní 

informační služba 

(41)  

Bez připomínek  

Česká národní 

banka 

(42)  

Bez připomínek  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

ČR 

(43)  

Bez připomínek  

Český úřad 

zeměměřičský a 

katastrální 

(44)  

Bez připomínek  

Český báňský úřad 
(45)  

Bez připomínek  

Úřad pro 

zahraniční styky a 

informace 

(46)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Asociace 

samostatných 

odborů 

(47)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury ČR 

(48)  

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR 

(49)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Severomoravského 

kraje 

(50)  

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

(51)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

životního prostředí 

ČR 

(52)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

(53)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Vysočina kraj 

(54)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

(55)  

Bez připomínek  

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

(56)  

Bez připomínek  

 

 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 97 subjektů, včetně externích připomínkových míst. Z toho 9 připomínkových 

míst uplatnilo celkem 15 připomínek. Připomínky zásadního charakteru (celkem 1) uplatnil Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum 

a inovace. Doporučující a legislativně technické připomínky (14) uplatnily Národní bezpečnostní úřad (1), Hlavní město Praha (2), Úřad vlády – odbor 

kompatibility (1), Ministerstvo zemědělství (1), Ministerstvo vnitra (3), Ministerstvo financí (3), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (1) 

a Nejvyšší soud ČR (2).  

  

Většina připomínek, včetně jediné zásadní připomínky, byla vypořádána akceptováním návrhu nebo vysvětlením problematiky. Některé legislativně 

technické (doporučující připomínky) akceptovány nebyly, resp. bylo k nim poskytnuto vysvětlení. 

 

 

V Praze dne 29. května 2017 

 

Mgr. Šárka Němečková 

ředitelka odboru legislativního a právního 

Vypracoval: Mgr. Vratislav Jadrný 
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