
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
18. března  2016, s termínem dodání stanovisek do 12. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 
 

Nesouhlasíme s navrženým vymezením území národní 
přírodní rezervace. 
Uvedená národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) 
se má nacházet v okrese Praha-východ u vodního toku 
Vltava a ochranná pásma předmětné NPR mají dle 
návrhu vyhlášky zasahovat do vodního toku (cca v 
rozmezí říčních km 28,5 až 31,05). 
Vodní tok Vltava je v úseku od ř. km 91,5 (Třebenice) 
po soutok s vodním tokem Labe (ř. km. 0) dopravně 
významnou vodní cestou využívanou ve smyslu § 3 
odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vnitrozemské plavbě“) a přílohy č. 2 odst. 1 písm. b) 
bodu 1 zákona o vnitrozemské plavbě. Ve smyslu 
klasifikace vodních cest podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 
222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v 
přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných 
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
222/1995 Sb.“), je předmětný úsek vodní cestou IV. 
třídy a jako takový je také vnitrozemskou vodní cestou 
mezinárodního významu a odbočkou hlavní vodní 
magistrály E20 (řeka Labe od severního moře do 
Pardubic) ve smyslu Evropské dohody o hlavních 
vnitrozemských vodních cestách mezinárodního 

ROZPOR 
Okrajová část uvedeného úseku vodního toku se již 
v současnosti nachází v ochranném pásmu NPR Větrušické 
rokle vyhlášené Ministerstvem kultury ČSR v roce 1969. 
Novým vyhlášení NPR tedy dojde z tohoto hlediska 
k zanedbatelné změně ve vymezení NPR a jejího 
ochranného pásma, která nebude mít žádný nový dopad na 
zmiňovanou vodní cestu. Požadovanou změnu ve vymezení 
NPR a jejího ochranného pásma nelze akceptovat, protože 
by to mělo zásadní negativní dopad na celistvost a funkčnost 
toho chráněného území.  
Existence tohoto zvláště chráněného území ani 
v současnosti ani v budoucnosti neomezuje uváděné 
činnosti na předmětném úseku vodního toku, jako jsou 
odstraňování břehových porostů, opravy dlažeb, zajištění 
plavebních hloubek – prohrábky dna, rychlé a efektivní 
odstraňování povodňových škod a tím i případnou obnovu 
plavebního provozu. Tato skutečnost vyplývá z dosavadních 
zkušeností s aktivitami správce toku a správce vodní cesty 
v tomto úseku vodního toku. 
Existence tohoto zvláště chráněného území rovněž nijak 
nebrání realizaci záměru „Zvýšení ponorů na vltavské vodní 
cestě“, na předmětném úseku vodního toku. 
Požadavek na změnu hranice navrhované NPR a jejího 
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významu (Dohoda AGN; publikována pod č. 163/1999 
ve Sbírce mezinárodních smluv ČR). Uvedená vodní 
cesta je také zařazena do transevropské sítě TEN-T, 
což nás zavazuje o vodní cestu řádně pečovat. 
Z hlediska faktického a rovněž z hlediska 
mezinárodního a vnitrostátního práva se tak jedná o 
nejvýznamnější kategorii vodní cesty v ČR, což je 
nepochybně jeden z klíčových faktorů,  
jež je třeba v souvislosti s posuzováním návrhu 
předmětné vyhlášky brát do úvahy. 
Z § 29 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“), přitom vyplývá, že na 
území NPR je zakázáno mimo jiné povolovat a 
umisťovat stavby, těžit nerosty a humolity, vstupovat a 
vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu 
ochrany přírody. V ochranném pásmu NPR je potom 
ve smyslu § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ke 
stavební činnosti, terénním a vodohospodářským 
úpravám, k použití chemických prostředků a změnám 
kultury pozemku. 
Takové omezení vyplývající z návrhu vyhlášky a 
zákona o ochraně přírody a krajiny je na vodní cestě 
dopravně významné využívané z hlediska našeho 
rezortu zcela nepřijatelné. Navržená omezení ohrožují 
rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, investice a údržbu 
výše uvedené dopravní cesty, neboť uvedené činnosti 
jsou z hlediska údržby a rozvoje dopravně významné 
vodní cesty zcela nezbytné a nelze je vázat na souhlas 
orgánu ochrany přírody či je zcela zakázat.  
Mezi činnosti souvisejícími s údržbou vodní cesty patří 
např. odstraňování břehových porostů, opravy dlažeb, 
zajištění plavební hloubek – prohrábka dna ad.  
Vymezení NPR a jeho ochranného pásma by navíc 
znemožnilo rychlejší a efektivnější odstraňování 
povodňových škod a tím i případnou obnovu 

ochranného pásma proto považujeme za neopodstatněný a 
nelze ho proto akceptovat.  
 
K požadavku na zmenšení ochranného pásma: v tomto 
případě vzniká ochranné pásmo ze zákona a představuje tak 
pruh do vzdálenosti 50 m od hranice vlastní NPR. V daném 
případě se nejedná o vznik zcela nového ochranného 
pásma, ale o ochranné pásmo, které nahradí dosavadní 
stejně široké ochranné pásmo stávající NPR Větrušické 
rokle, která bude novým vyhlášením NPR zrušena. 
 
Ochranný režim tohoto ochranného pásma vyplývající z 
ustanovení § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
neomezuje využití a údržbu vodní cesty na řece Vltavě ani v 
současnosti a to se nezmění ani po novém vyhlášení NPR v 
budoucnosti. 
 
Případné změny ve vymezení ochranného pásma, pokud by 
pro to byly vážné důvody, by vyžadovaly vrátit celý proces 
vyhlašování NPR na začátek, tj. o více než jeden rok zpět. 
Jedním z hlavních důvodů pro nové vyhlášení NPR je přitom 
zajištění efektivní ochrany EVL Větrušické rokle, jejíž 
předmět ochrany s údržbou a využíváním vodní cesty nijak 
nesouvisí a jakékoliv další zdržení při vyhlašování této NPR 
je možno vykládat jako neplnění závazků ČR vůči EU bez 
toho, že by pro toto zdržení existovaly reálné věcné důvody.     
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plavebního provozu.  
V předmětném úseku je rovněž plánován záměr 
„Zvýšení ponorů na vltavské vodní cestě“, který 
aktuálně připravuje Ředitelství vodních cest ČR a u 
něhož se počítá se spolufinancováním z nástroje EU 
Connecting Europe Facility (CEF).  
Vzhledem k výše uvedenému žádáme tedy o úpravu 
vymezení NPR tak, aby omezení vyplývající z 
ochranných pásem NPR a omezení ze samotného 
vymezení NPR neovlivňovalo území stávající dopravně 
významné využívané vodní cesty tvořené vodním 
tokem Vltava a navazujícím břehem (potahová stezka 
pro údržbu). 
Za relevantní protiargument nepovažujeme skutečnost, 
že část navrhovaného území je již zařazena mezi 
evropsky významné lokality, a to nařízením vlády č. 
208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit 
zařazených do evropského seznamu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo financí 
 
 

1. K úvodní větě vyhlášky:  
Nutno upravit podle čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, tj. uvést jen ty novely, které novelizovaly 
ustanovení § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 
Sb., což zákony č. 218/2004 Sb. a č. 312/2008 Sb., 
nenovelizovaly, 

Akceptováno 
 

2. K § 1 odst. 2 vyhlášky:  
Doporučujeme upravit text tak, aby neobsahoval tzv. 
„závětí“, 

Vysvětleno 
Jde o zavedenou a srozumitelnou formulaci. 

3. K § 2 vyhlášky:  
Na konci ustanovení písmene a) doporučujeme 
vypustit spojku „nebo“ – podle našeho názoru se jedná 
o prostý výčet, nikoliv o vylučovací spojení (kterému by 
nasvědčovalo použití spojky „nebo“, před kterou je 
čárka), 

Vysvětleno 
Jelikož souhlas je požadován jednotlivě ke všem 
vyjmenovaným činnostem, požadují komise LRV uvedení 
slova „nebo“. 

4. K odůvodnění:  
Upozorňujeme, že podle Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno 
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by Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
neměla být součástí odůvodnění, ale samostatnou 
částí materiálu (viz čl. 14 ve vazbě na čl. 16 LPV).  

Ministerstvo kultury 
 
 

K předkládací zprávě a odůvodnění: 
Upozorňujeme předkladatele na několikrát nesprávně 
uvedenou kategorii národní přírodní památky, ačkoli 
prohlašované území má být národní přírodní rezervací. 
Proto doporučujeme v tomto směru revizi textu. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 

1. K návrhu vyhlášky: 
V prostoru rozšíření Národní přírodní rezervace (NPR) 
„Větrušické rokle“ se nachází vedení VVN, VN i NN, 
které bude ČEZ a.s. rekonstruovat, obnovovat a 
modernizovat. Požadujeme z rozšířené části NPR 
vypustit koridory stávajících vedení, včetně jejich 
ochranných pásem.  
 
Odůvodnění: 
Stávající venkovní vedení VVN přes řeku Vltavu bude 
rekonstruováno po výstavbě TR Klecany. Nová TR 
110/22kV Klecany je již zanesena do ZÚR 
Středočeského kraje s tím, že její výstavba v letech 
2019 - 2020 podmiňuje rekonstrukci, obnovu, úpravu a 
modernizaci stávajících vedení v lokalitě navrženého 
rozšíření NPR. Alternativní trasa vedení není 
realizovatelná s tím, že použití kabelového vedení VVN 
pod řekou Vltavou je vzhledem k podloží nereálné. 
Vedení VN přes řeku Vltavu bude mezi vývody 
Větrušice - Řež a Libčice 1 – Libčice 2 zdvojeno. 
V prostoru rozšíření NPR je umístěno i napájecí vedení 
VN pro ÚJV Řež a.s., který požaduje navýšení na 6 
MW z obou směrů (TR Kralupy i TR Neratovice). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Návrh nového vymezení NPR Větrušické rokle zajišťuje 
v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. adekvátní 
ochranu EVL Větrušické rokle. V předmětném území se 
nacházejí biotopy, které tvoří předmět ochrany NPR i EVL 
v kvalitě, která odůvodňuje jejich zařazení do území 
navrhované NPR. 
Práva a povinnosti provozovatelů energetických děl 
vyplývající z ustanovení zákona č. 79/1957 Sb. a 
nacházejících se ve zvláště chráněném území nejsou 
zřízením zvláště chráněného území dotčena. Provádění 
rekonstrukcí, oprav a údržby energetických děl 
v provozuschopném stavu a dalších nezbytných opatření 
zajišťujících jejich provozuschopnost a funkčnost není 
vyhlášením zvláště chráněného území nijak omezena. 
V předmětné lokalitě se již v současnosti nachází zvláště 
chráněné území v kategorii národní přírodní rezervace. 
Vyjmutím ploch, které zasahují do ochranného pásma 
energetických děl, by došlo k narušení celistvosti zvláště 
chráněného území včetně přírodních stanovišť a biotopů 
druhů, které jsou předmětem ochrany zvláště chráněného 
území a které se na těchto plochách nacházejí. Bylo by tím 
znemožněno provádění péče o tato stanoviště a biotopy a 
nebyla by zajištěna jejich dostatečná ochrana před jinými 
aktivitami, které by je mohly poškodit. K vynětí těchto ploch 
ze zvláště chráněného území neshledáváme dostatečné 
důvody a koexistenci energetického díla se zvláště 
chráněným území považujeme i nadále za možnou stejně 
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jako doposud v této lokalitě a mnoha jiných podobných 
lokalitách.       
Z hlediska zájmů ochrany přírody není třeba v této lokalitě 
uvažovat o změně trasy předmětného el. vedení a rovněž 
zde není třeba z hlediska zájmů ochrany přírody uvažovat 
ani o kabelizaci el. vedení. Případnému střetu s předměty 
ochrany tohoto zvláště chráněného území se dá předejít 
citlivou projektovou přípravou rekonstrukce vedení v rámci 
existujícího koridoru.  
Zákaz stavební činnosti uvedený v § 29 ZOPK není 
absolutní, ale relativní a výjimku z něho lze povolit ve 
veřejném zájmu nebo v případě, že nedojde k významnému 
poškození předmětu ochrany NPR.  
Pokud se týká případného managementu ochranného 
pásma el. vedení, není v rozporu s plánovaným 
managementem biotopů v předmětné lokalitě, protože se 
zde jedná převážně o biotopy skalní a travino-bylinné 
s určitým zastoupením keřů. V předmětné lokalitě se počítá 
s vyřezáváním značného množství dřevin a udržováním 
převážné plochy v podobě bezlesí. Lesní biotopy nejsou v el 
vedením dotčených částech této NPR předmětem ochrany. 
Souběh existence zvláště chráněného území a tras el. 
vedení v předmětné lokalitě nepovažujeme z hlediska 
ochrany přírody za problematický a domníváme se, že je 
možný i v budoucnosti, bez toho, že by to vyvolávalo 
konfliktní situace. 
 
 

2. K návrhu vyhlášky - § 1: 
Doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády v § 1 odst. 2 písmene a) 
na konci ustanovení zrušit před slovem „a“ čárku. Dle 
uvedeného článku se v případě kumulativního výčtu při 
dvou možnostech mezi tyto možnosti vloží slovo „a“, 
před nímž se čárka nepíše. 

Akceptováno 
 

3. K návrhu vyhlášky – podpisové doložce: 
Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění 

Akceptováno 
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uvedeném v příloze č. 3 Legislativních pravidel vlády, 
tedy s velkým počátečním písmenem „M“ ve slově 
„Ministr“. 
4. K odůvodnění – obecné části: 
Doporučujeme doplnit obecnou část odůvodnění o 
všechny obsahové náležitosti, které jsou blíže 
specifikovány v čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády.  

Akceptováno 
 

5. K návrhu vyhlášky: 
V navrhovaném územním rozsahu zasahuje NPR ve 
své jižní části (v k.ú. Větrušice u Klecan) do 
stanoveného chráněného ložiskového území (CHLÚ) 
Husinec; ID 02160000 (stavební kámen), nezasahuje 
do plochy blízkého výhradního ložiska. Původní 
vymezení tzv. státní přírodní rezervace „Větrušická 
rokle“ zřízené výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 
13 363/68 tuto část nezahrnovalo. Považujeme za 
nutné tento záměr rozšíření projednat s organizací 
pověřenou ochranou a evidencí výhradního ložiska 
(Lom Klecany, s.r.o., Praha). 

Vysvětleno 
Zmiňované CHLÚ pokrývá rozsáhlé území a zasahuje i do 
protějšího svahu údolí, který není a ani v budoucnosti 
nemůže být těžbou jakkoliv dotčen. Území navrhované NPR 
a jejího ochranného pásma nezasahuje ani do vlastního 
ložiska stavebního kamene ani do stanoveného dobývacího 
prostoru, který je v současnosti stanoven v menším rozsahu 
než je vlastní ložisko. Funkcí CHLÚ je blokovat činnosti 
v území, které by v budoucnu mohly ohrozit případné využití 
ložiska. V daném případě zřízení zvláště chráněného území 
v nových hranicích využití ložiska nijak neomezuje. Jednání 
s organizací pověřenou ochranou a evidencí tohoto ložiska 
proto považujeme za neúčelné a nadbytečné.   

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Znění úvodní věty návrhu vyhlášky upravuje čl. 38 a čl. 
37 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Z ustanovení 
čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády dále vyplývá,  
že cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, 
který byl novelizován několikrát, uvedou se kromě 
původního právního předpisu jen ty novely, kterými 
bylo toto ustanovení novelizováno. 
S ohledem na výše uvedené, jakož i s ohledem na 
skutečnost, že zákon č. 218/2004 Sb.,  
ani zákon č. 312/2008 Sb., ustanovení § 79 odst. 4 
písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny 
nenovelizuje, požadujeme v úvodní větě návrhu 
vyhlášky text „zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 
312/2008 Sb. a“ vypustit. 

Akceptováno 
 

2. K poznámce pod čarou č. 2: Akceptováno 
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Doporučujeme dát poznámku pod čarou č. 2 do 
souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
který stanoví, že cituje-li se jednotlivé ustanovení 
právního předpisu, který  
byl novelizován několikrát a jde-li o poznámku pod 
čarou, užije se obratu „ve znění pozdějších předpisů“. 

 

3. K § 3, účinnosti: 
S ohledem na skutečnost, že právní předpis nabývá 
účinnosti zpravidla nejdříve patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení (viz čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády), a dále, že při navržení dne nabytí účinnosti 
právního předpisu je třeba počítat i s dostatečně 
dlouhou dobou mezi vyhlášením právního předpisu ve 
Sbírce zákonů a dnem nabytí jeho účinnosti  
(viz čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády), 
požadujeme stanovit datum nabytí účinnosti tak, aby 
reálně odpovídalo délce legislativního procesu a 
naplňovalo výše uvedené atributy. 
 
V této souvislosti upozorňujeme, že obdobnou 
připomínku jsme uplatnili i k dalším materiálům stran 
vyhlášení národních přírodních rezervací a národních 
přírodních památek.  
Nově stanovené datum nabytí účinnosti předkládaného 
návrhu vyhlášky dále bude nutné promítnout i do 
návrhu vyhlášky o zrušení některých právních předpisů 
o vyhlášení zvláště chráněných území. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1. Před vyhlášením této národní přírodní rezervace je 
třeba připravit plán péče dle ustanovení § 38 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a předložit ho k vyjádření správci 
vodního toku, protože sousedí bezprostředně s 
významným vodním tokem Vltava. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Plán péče o toto navrhované zvláště chráněné území již byl 
připraven a v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny s dotčenými 
subjekty projednán. Oznámení o možnosti seznámit se 
s návrhem plánu péče a vyjádřit se k němu bylo v roce 2014 
zveřejněno na portálu veřejné správy i na stránkách 
Ministerstva životního prostředí. Vzhledem k tomu že 
nenavrhuje žádné opatření, které by se dotýkalo vodního 
toku Vltava nepovažujeme za nutné a účelné ho speciálně 
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projednávat se správcem vodního toku Vltava Povodím 
Vltavy, s.p. V případě, že správce toku má zájem se 
s návrhem plánu péče přesto seznámit je možno mu ho v el. 
podobě poskytnout. 
Po předložení Plánu péče o NPR Větrušické rokle MZe na 
připomínce netrvá. 

2. Doporučujeme v předkládací zprávě ve druhém a 
posledním odstavci slova „Národní přírodní památka“ 
nahradit slovy „Národní přírodní rezervace“. 
V předposledním odstavci předkládací zprávy 
doporučujeme slova „přirození křovinné“ nahradit slovy 
„přirozené křovinné“. 

Akceptováno 
 

 

3. Doporučujeme v části A odůvodnění ve druhém 
odstavci slova „Národní přírodní památky“ nahradit 
slovy „Národní přírodní rezervace“. Totéž 
doporučujeme v části E ve druhém odstavci a ve 
zvláštní části k § 1 ve druhém odstavci. Ve zvláštní 
části k § 1 v prvním odstavci doporučujeme také slova 
„přirození křovinné“ nahradit slovy „přirozené křovinné“. 

Akceptováno 
 

4. V případě, že byla vypracována závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace, uvedou se dle Čl. 16 
odst. 4 ve spojení s Čl. 14 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády v obecné části stručná shrnutí závěrů 
vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů 
regulace s tím, že v podrobnostech se odkáže na 
informace v této zprávě obsažené. Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace se uvede jako 
samostatná část materiálu. 

Akceptováno 
 

Úřad vlády – ministr pro 
lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu 
 
 

1. Náklady na geodetické zaměření hranice rezervace, 
vyznačení mezníků v terénu, vyznačení území 
tabulemi a zajištění péče o rezervaci pomocí vhodných 
managementových opatření daných plánem péče sice 
vyplývají ze zákona, ovšem týkají se změn, které jsou 
předmětem předkládané vyhlášky. Pro potřeby 
hodnocení nákladů předkládaného návrhu považujeme 
za vhodné je v závěrečné zprávě vyčíslit. 

Vysvětleno 
Finanční prostředky na geodetické zaměření hranice 
rezervace a vyznačení mezníků v terénu již byly vynaloženy, 
a to ve výši 110 485,- Kč. Geodetické zaměření hranice je 
také nezbytné pro vytvoření návrhu vyhlášky, která je 
předmětem tohoto projednání. 
Náklady na nové vyznačení území tabulemi v terénu se 
předpokládají ve výši cca 30 000,- Kč. Přesné vyčíslení bude 
provedeno až při vlastním provádění vyznačení.  
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Náklady na provádění péče o území se předpokládají ve výši 
cca 208 000,- Kč ročně. Mezi nejvýznamnější činnosti patří 
zejména likvidace invazních druhů rostlin a pastva 
teplomilných trávníků. 

2. Je třeba vzít v úvahu, zda skutečně nedojde k 
nákladům na straně obcí a samosprávných celků, 
zejména v případě, kdy by tyto subjekty byly vlastníky 
pozemků v návrhem dotčené lokalitě. 

Vysvětleno 
Uvedené subjekty v předmětné lokalitě žádné pozemky 
nevlastní. 

3. Je třeba vzít v úvahu, zda subjektům zodpovědným 
za vynucování obsahu předkládaného návrhu, tedy 
České inspekci životního prostředí a Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR, nevzniknou náklady s tímto 
vynucováním spojené. 
 

Vysvětleno 
Žádné další náklady, kromě výše u vedených, těmto 
subjektům nevzniknou, protože území je předmětem jejich 
zájmu již nyní. Aktivity obou subjektů budou v území 
pokračovat v podobném rozsahu jako doposud. 

4. Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) a že tyto změny nejsou v 
předkládaném materiálu zohledněny. 

Akceptováno 
 

V Praze 21. července 2017 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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