
V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského 
uplatnění vojáků 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra obrany dne 13. července 
2016 s termínem dodání stanovisek do 3. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 

 

 

 

K bodu 3 
Doporučujeme slovo „položka“ nahradit slovem „položky“ a 
slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme text uvést v množném čísle, neboť se mění dvě 
položky.  

Akceptováno. Návrh vyhlášky upraven v souladu 
s připomínkou.  

Ministerstvo 
financí 

 

 

Není zřejmý účel umístění číslice „4“ v pravém horním rohu 
rámečku v novelizačním bodu č. 2. Pokud se má jednat o počet 
bodů, je nutné text graficky upravit tak, aby byl identický se 
stávající úpravou ve vyhlášce č. 346/2015 Sb. 

Vysvětleno. Z návrhu vyhlášky je zřejmé, že se jedná o 
počet bodů v souvislosti s textem, který následuje za 
číslem „4“, ve znění „za každých dalších 10 cm2 
připočítat 2 body“.  Rovněž ze zvláštní části odůvodnění 
návrhu vyhlášky vyplývá, že se jedná o stanovený počet 
bodů za uvedenou újmu na zdraví.         

Úřad vlády – 
OKOM 

V části 1.4 odůvodnění návrhu požadujeme vypustit slova „neboť 
ve smyslu článku 168 Smlouvy o EU vydává EU v oblasti 
zdravotnictví pouze podpůrná opatření, aniž by jimi 

Akceptováno. Text odůvodnění upraven v souladu 
s připomínkou.  
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harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských států“.  
Smlouva o EU neobsahuje čl. 168 (končí článkem 55) a 
z dotčeného dovětku by se mohl dovozovat nesprávný závěr, že 
z aktů přijatých na úrovni EU se oblasti zdravotnictví mohou 
dotýkat pouze podpůrná opatření. Oblasti zdravotnictví se však 
mohou dotýkat (a už i dotýkají) rovněž závazné harmonizační 
předpisy EU (přijaté např. na základě pravomoci podle čl. 114, 
příp. 168 Smlouvy o fungování Evropské unie; např. směrnice 
2011/24/EU, 2004/23/ES nebo 2001/83/ES). 
 

 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K novelizačnímu bodu 3 – doporučujeme nahradit slovo 
„položka“ slovem „položky“ a dále nahradit slovo „zní“ slovem 
„znějí“. 

Akceptováno. Návrh vyhlášky upraven v souladu 
s připomínkou - viz připomínka MZe. 

Ministerstvo 
vnitra 

Navrhujeme uvést nadpis vyhlášky do souladu s čl. 33 odst. 1 
písm. b) Legislativních pravidel vlády a před slova „o postupu“ 
doplnit čárku. 
Obdobnou připomínku lze vztáhnout i k úvodní větě. 
 

Akceptováno částečně. Do nadpisu novely vyhlášky 
byla čárka doplněna. Vzhledem k tomu, že úvodní věta 
obsahuje citaci původního názvu (nadpisu) vyhlášky 
před novelou, který čárku v souladu s LPV neobsahuje, 
čárka doplněna nebyla. 

 

V Praze dne 18. července 2017 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Lopatová    
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