
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků 
z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb. 
 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 13. července 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 3. srpna 2016.  

 Návrh vyhlášky byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 
vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum  
a inovace a Kanceláři prezidenta republiky 
 K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny žádné zásadní připomínky. 
 K návrhu vyhlášky byla uplatněna doporučující připomínka Ministerstvem zemědělství.   
 K návrhu vyhlášky rovněž vypracoval odbor kompatibility Úřadu vlády ČR.  
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády 
ČR – odbor  
kompatibility 

  

 Stanovisko:  
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 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. 
 

Stanovisko bylo vzato  
na vědomí.  
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K předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky. 
Závěr: 
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává do právního řádu České republiky právo EU a není 
s ním v rozporu. 

 

   
Ministerstvo 
zemědělství  

  

 K části V – vyznačení úplného znění: 
V nadpise části V. doporučujeme slova „č. 270/2010 Sb.“ nahradit slovy „č. 217/2010 Sb.“.  
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Chyba v psaní byla 
požadovaným způsobem 
odstraněna.  

   
 
V Praze dne 18. července 2017 
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