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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu 

posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 22. 11. 2016, s termínem 

dodání stanovisek do 13. 12. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

# 
Resort K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  TAČR  Bez připomínek   

2.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

(KOM)  

Obecná Předkladatel splnil pouze částečně 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 

Zásadní Akceptováno 

 

Návrh vyhlášky bude upraven tak, aby 

bylo docíleno souladu s Legislativními 

pravidly vlády a danými metodickými 

pokyny. 

 

 

 

3.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

(KOM) 

Obecná Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění 

k posuzovanému návrhu právního předpisu důvody, pro 

které nevyužil možnost použití jiných metod podle 

přílohy II bodu 2 směrnice 2015/1480/EU, a to ve 

smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, 

k aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského 

růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2016. 

Zásadní Částečně akceptováno, vysvětleno 

 

Lze odkázat na bod 7. preambule 

směrnice 2008/50/ES: „S cílem zajistit, 

aby shromážděné informace o 
znečištění ovzduší byly dostatečně 

reprezentativní a srovnatelné v rámci 
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Konkrétně se jedná o čl. 5 odst. 3 a odst. 4, čl. 6 odst. 4 

(poslední věta) a čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/50/EU 

Společenství, je nezbytné používat při 

posuzování kvality vnějšího ovzduší 
standardizované metody měření a 

společná kritéria pro počet a umístění 

měřicích stanic. K posuzování kvality 

vnějšího ovzduší mohou být použity i 
jiné metody než měření, a proto je 

nezbytné vymezit kritéria používání a 

požadovanou přesnost těchto metod.“ 
 

Dále pak odkazujeme na ustanovení § 3 

odst. 3 vyhlášky č. 330/2012 Sb., kde se 
říká „V případě, že se pro posuzování 

úrovně znečištění využívá stacionární 

měření, dodržují se postupy pro odběr 

vzorků a provádění analýz stanovené v 
části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

Metody pro posuzování úrovně 

znečištění modelováním jsou stanoveny 
v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

Ke stacionárnímu měření a modelování 

lze použít i jiný postup nebo metodu, 
jestliže lze prokázat testem ekvivalence 

jejich těsnou statistickou vazbu ke 

stanovené referenční metodě.“ 

 
Z přílohy č. 6 návrhu vyhlášky bude pro 

duplicitu vypuštěna poslední věta.   

Ustanovení § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky 
pokládá předkladatel za dostačující. 

  

 

4.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K povinnosti 

přiložit 

Doporučujeme zrevidovat přiloženou rozdílovou 

tabulku. Některé části se totiž zdají být neúplné (např. 

Zásadní Akceptováno 
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(KOM) rozdílovou 

tabulku 

úvodní část přílohy č. 1). Rozdílová tabulka bude upravena. 

5.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

(KOM) 

K čl. I bodu3 

návrhu (§  

3 odst. 

 8) a příloze 

 č. 7 

 

Dle rozdílové tabulky je příloha č. 7 vyhlášky, na 

kterou § 3 odst. 8 odkazuje, implementační vzhledem 

k příloze č. 3 směrnice 2015/1480/EU. Potom je tedy 

nezbytné přílohu č. 7 vykázat jako implementační též 

v samotném návrhu (podtržení, celex, orientačně RT). 

Dále je nutné vykázat jako implementační též § 3 odst. 

8 návrhu, který na přílohu č. 7 odkazuje (podtržení, 

celex, rozdílová tabulka).  

 

Zásadní Akceptováno jinak 

 

Předkladatel má za to, že dané 

ustanovení není transpoziční, i když 

přispívá k plnění cíle oddílu C přílohy I 

směrnice 2008/50/ES dosáhnout kvality 

údajů a komplexnosti informací. 

Ustanovení  naplňuje zmocnění 

k vydání vyhlášky  obsažené v § 34 

odst. 5 zákona o ochraně ovzduší, z. č. 

201/2012 Sb. Příloha č. 7 tak bude 

vypuštěna z rozdílové tabulky 

6.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

(KOM) 

K bodu č. 6 

návrhu 

(příloha 2 

část B bod 1) 

 

Návrh má dle rozdílové tabulky transponovat Přílohu II 

bod 4) směrnice 2015/1480/EU. V předmětném 

ustanovení návrhu je uveden pojem „troposférický 

ozón“, přičemž směrnice používá pojem „ozón“ bez 

přídavného jména „troposférický“. Navíc i v rozdílové 

tabulce je na obou stranách uveden pouze pojem 

„ozón“. Požadujeme vysvětlit tuto diskrepanci a dát do 

souladu všechny části předkládaného materiálu. 

Zásadní Vysvětleno 

 Vzhledem k tomu, že zákon 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, definuje 

v příloze č. 1 imisní limity pro 
troposférický ozon a text vyhlášky 

330/2012 Sb. dosud také uváděl  pojem 

troposférický ozon, je nutné i nadále 

zachovat jednotné názvosloví, aby 
nedocházelo k pochybnostem či záměně 

za stratosférický ozon.  Směrnice 

2008/50/ES,  používá pojem „ozon“ ale 
ve smyslu troposférického ozonu, 

jelikož definicí znečišťující látky ve 

vnějším ovzduší se dle článku 2 
směrnice rozumí venkovní vzduch 

v troposféře.  Materiál bude sjednocen a 

do předmětných slovních spojení bude 
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všude doplněno přídavné jméno 

„troposférický“. 

7.  Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

(KOM) 

K transpozici 

bodu 

2)Přílohy II 

směrnice 

2015/1480 

 

Pokud má být návrhem transponována změna oddílu C 

přílohy III směrnice 2008/50/ES, jak vyplývá 

z odůvodnění návrhu (str. 6), pak požadujeme vysvětlit, 

jakým způsobem tak bude učiněné u podbodu iii) 

(Příloha II, bod 2) písm. a) podbod iii) směrnice 

2015/1480/EU.    

Zásadní Vysvětleno 

Tento bod je obsažen v bodech 7 až 10 

návrhu. Již dnes ČHMÚ (resp ISKO) 

vede podrobnou databázi o lokalitách i 

metodách včetně jejich historie 

(dokumentování změn) a včetně 

odchylek od kvalitativních požadavků 

na použité metody měřeni. Kromě 

metod měření regulovaných 

znečisťujících látek také stejným 

způsobem vede informace o 

doplňkových metodách (pro 

neregulované znečišťující látky, 

meteorologická měření, apod.). 

 

8.  Ministerstvo 

dopravy 

 Bez připomínek   

9.  ČMKOS  Bez připomínek    

10.  Plzeňský kraj  Bez připomínek   

11.  Karlovarský kraj  Bez připomínek   

12.  Hospodářská 

komora 

 Bez připomínek   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJBENZU4)



5 

 

13.  Moravskoslezský 

kraj 

 Bez připomínek   

14.  Nejvyšší soud  
Bez připomínek 

  

 

15.  ÚOHS  Bez připomínek   

16.  Jihomoravský kraj  
Bez připomínek 

  

 

17.  Ministerstvo obrany  Bez připomínek   

18.  SÚJB K bodu č. 10 V novelizačním bodě 10 by měla být, pokud se 

doplňovaná slova „,koncepce sítě a měřicích míst“ 

vztahují ke slovu „pořizuje se“, tato doplňovaná slova 
nahrazena slovy „, a koncepce sítě a měřicích míst“. 

Slovo „koncepce“ se totiž zřejmě vztahuje jak ke slovu 

„sítě“, tak i k sousloví „měřicích míst“. Věta tudíž zní 

„pořizuje se … dokumentace, …, a koncepce sítě a 
měřicích míst“. Nebude-li připomínka akceptována, je 

nutné doplnit mezi čárku a slovo „koncepce“ mezeru. 

 

Doporučující Akceptováno jinak 

 

Novela bodu 3.2 části A přílohy č. 3 
vyhlášky č. 330/2012 Sb. stanoví: 

„Vhodnost výběru měřicích lokalit a 

umístění bodů vzorkování se pravidelně 

přezkoumává nejméně každých 5 let 
a pořizuje se nová dokumentace, aby 

byla doložena průběžná platnost 

výběrových kritérií, koncepce sítě a 
měřicích míst.“  

Jedná se o větu z nově vkládaného 

oddílu D Přílohy III směrnice 

2008/50/ES: „Dokumentace se 
aktualizuje podle potřeby a alespoň 

každých 5 let se přezkoumává, aby bylo 

zajištěno, že výběrová kritéria, koncept 
sítě a monitorovací místa jsou i nadále 

platná a optimální. Dokumentace se 

Komisi poskytne do tří měsíců od 
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vyžádání.“ 

Znění bodu 3.2 je tedy správně. Mezi 
čárku a slovo koncepce bude doplněna 

mezera.  

19.  SÚJB K bodu č.  4 Obdobnou úpravu – doplnění chybějící mezery – je 

třeba provést i v novelizačním bodě 4. 

 

Doporučující Akceptováno 

20.  SÚJB K bodu č. 12 V novelizačním bodě 12 by měl být text doplňované 

přílohy č. 7 upraven tak, aby byl výčet obsahových 

náležitostí jednotný – většina bodů neobsahuje na konci 

interpunkční znaménko, ovšem body 6 a 13 této přílohy 

jsou zakončeny tečkou. V bodě 1 přílohy č. 7 by měla 

být zřejmě čárka nahrazena spojkou „a“. V bodě 7 by 

za druhou závorku měla být doplněna čárka. V bodě 9 

by čárka před slovem „způsob“ měla být nahrazena 

spojkou „a“, pokud se slovo „popis“ nevztahuje i ke 

slovům „způsob sběru dat“ (pak by bylo nutné upravit i 

pád). V bodě 10 by měla být čárka před slovem 

„metody“ nahrazena spojkou „a“. V bodě 11 by měla 

být před slovy „a vyjádřené“ doplněna čárka. V bodě 

13 by měla být čárka před slovy „seznam zkratek“ 

nahrazena spojkou „a“. 

Doporučující Akceptováno 

21.  Ministerstvo kultury   Bez připomínek   

22.  Ministerstvo financí  Bez připomínek   

23.  Konfederace umění 

a kultury 

 Bez připomínek   
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24.  Národní kontrolní 

úřad 

 Bez připomínek   

 

 

25.  Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek   

26.  Středočeský kraj  Bez připomínek   

27.  Akademie věd ČR  Bez připomínek   

28.  Ministerstvo 

zahraničních věcí  

 MZV upozorňuje, že v návrhu vyhlášky chybí 
provedení definice pojmu „velká křižovatka“ dle 

Přílohy III oddílu C  odst. 1 páté odrážky směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu, ve znění směrnice Komise 

2015/1480/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES 

a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro 

referenční metody, ověřování údajů a umístění míst 

odběru vzorků při posuzování kvality ovzduší  (dále jen 
„směrnice“). 

 

Odůvodnění.: 
V příloze III oddílu C odst. 1 páté odrážce směrnice je 

pro účely rozmístění míst odběru vzorků definován  

pojem „velká křižovatka“ jako „křižovatka, která naruší 
plynulost dopravy a kde vznikají emise odlišné od 

ostatních částí silnice (způsob jízdy stop&go)“. 

Dle srovnávací tabulky je tento bod proveden v příloze 

č. 3 části A, bodu 2.5. písm. a) vyhlášky č. 330/2012 
Sb. Toto ani žádné jiné ustanovení vyhlášky však 

Zásadní Akceptováno 

 

Definice "velké křižovatky" bude do 
bodu č. 2.5 a) přílohy č. 3 doplněna 

takto: 

 

a) body vzorkování měly být 

alespoň 25 m od okraje velkých 

křižovatek a nejméně 4 m od středu 

nejbližšího dopravního pruhu; velkou 

křižovatkou se pro účely tohoto 

ustanovení rozumí křižovatka, která 

naruší plynulost dopravy a kde 

vznikají emise odlišné od ostatních 

částí silnice, 
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neobsahuje definici „velké křižovatky“ podle směrnice. 

 

29.  Ústecký kraj  Bez připomínek   

30.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K 

Předkládací 
zprávě 

 

V předkládací zprávě v první větě se v názvu vyhlášky 

opakuje dvakrát za sebou slovní spojení "o způsobu". 

Doporučujeme jedno z těchto spojení vypustit. 

 

Doporučující Akceptováno 

31.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K bodu č. 6 Upozorňujeme, že v daném případě se nejedná o větu 

druhou, a proto doporučujeme upravit znění 

následovně: 

V příloze č. 2 části B bodě 1 se věta „Alespoň jedno 

stacionární měření se umístí do předměstských lokalit 

v zónách, pokud je zde vyšší expozice populace.“ 

nahrazuje větou „Alespoň jedna stanice v zóně a 

aglomeraci se umístí v oblastech, kde může dojít 

k expozici obyvatelstva nejvyšší koncentrací 

troposférického ozónu.“ 

 

Doporučující Akceptováno  

 

32.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

 

K bodu č. 10 

 

Doporučujeme nahradit slovní spojení „ze slova“ 

slovním spojením „za slova“. Totéž provést i 

v rozdílové tabulce u příslušného bodu na str. 6. 

 

Doporučující Akceptováno 

33.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K bodu č. 11 
 

Doporučujeme doplnit na konec novelizačního bodu 

uvozovky a tečku. 

Doporučující Akceptováno 
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34.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K bodu č. 12 

 

Doporučujeme nahradit větu „Doplňuje se příloha č. 7, 

která zní:“ větou „Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 

7, která zní:“. 

 

Doporučující Akceptováno 

35.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K bodu č. 6 
 

V části B v textu pod tabulkou doporučujeme nově 

navržené souvětí vyznačit celé tučnými písmeny. Další, 

stávající větu naopak doporučujeme nezvýrazňovat 

tučným tiskem. 

 

Doporučující Akceptováno 

36.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K bodu č. 9 

 

V nově navrženém bodě 3.1. doporučujeme vyznačit 

začátek věty tučným písmem. 

 

Doporučující Akceptováno 

37.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K Rozdílové 

tabulce 
 

Upozorňujeme, že na str. 2 rozdílové tabulky není 

zobrazena část tabulky přílohy č. 1. 

 

Doporučující  Akceptováno 

38.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K Rozdílové 

tabulce a 
Srovnávací 

tabulce 

 

Na str. 5 rozdílové tabulky a str. 7 srovnávací tabulky 

upozorňujeme na nesoulad s návrhem vyhlášky v konci 

věty: „…k expozici obyvatelstva nejvyšším 

koncentracím ozonu.“  V návrhu a platném znění zní 

konec věty: „…k expozici obyvatelstva nejvyšší 

koncentrací troposférického ozonu.“  

 

Doporučující Akceptováno 

 

Srovnávací tabulka bude upravena. 
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39.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K Rozdílové 

tabulce 
 

Na str. 11 v bodě 2. přílohy č. 7 doporučujeme odstranit 

uvozovky na začátku a konci textu. 

 

Doporučující Akceptováno 

40.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Ke  Srovnáva

cí tabulce 
 

Doporučujeme na str. 4 srovnávací tabulky uvést důvod 

netransponování čl. 2 směrnice 2015/1480. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Článek 2 směrnice 2015/1480 (mění 

Přílohy I, III, VI a IX směrnice 

2008/50/ES, a to v souladu s přílohou II 

této směrnice 2015/1480) se návrhem 

transponuje.  

41.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Ke 

Srovnávací 

tabulce 
 

Doporučujeme uvést do souladu termín účinnosti 

vyhlášky, který je v návrhu stanoven na 1. ledna 2017 a 

ve srovnávací tabulce na 31. prosince 2016.  

 

Doporučující Akceptováno 

42.  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Ke 
Srovnávací 

tabulce 

 

Doporučujeme doplnit na konec tabulky rekapitulaci 

platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska 

implementace předpisů EU – názvy implementačních 

předpisů ČR. 

 

Doporučující Akceptováno 

43.  Královehradecký 

kraj 

 Bez připomínek   

44.  Asociace 

samostatných 

odborů 

 Bez připomínek   
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45.  Hlavní město Praha   Bez připomínek   

46.  Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu 

vlády 

 
Bez připomínek 

  

47.  Úřad pro zahraniční 

styky a informace 

 
Bez připomínek 

  

48.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K bodu č. 5, 

Příloha č. 1  

 

Doporučujeme vytvořit soulad mezi zněním Přílohy č. 

1 k vyhlášce, která je uvedena v návrhu novely 

vyhlášky a zněním Přílohy č. 1 k vyhlášce, která je 

uvedena v platném znění vyhlášky s vyznačením 

navrhovaných změn. Číslování jednotlivých položek 

přílohy by mělo v obou případech začínat a končit 

stejným číslem, přitom v návrhu novely číslování 

začíná bodem I. a končí bodem III. a v platném znění 

vyhlášky číslování začíná bodem IV. a končí bodem 

VI.  

 

Doporučující Akceptováno 

49.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K bodu č. 6 

 

Doporučujeme dát do souladu text přílohy č. 2 části 

B bodu 1 platného znění vyhlášky s vyznačením 

navrhovaných změn s obsahem novelizačního bodu 6 

návrhu novely vyhlášky.  

 

Doporučující Akceptováno 

50.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K bodu č. 9  

 

Doporučujeme dát do souladu text přílohy č. 3 bodu 

3.1. platného znění vyhlášky s vyznačením 

navrhovaných změn s obsahem novelizačního bodu 9 

Doporučující Akceptováno  
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návrhu novely vyhlášky. 

 

51.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K Rozdílové a 

Srovnávací 

tabulce 

 

V závěru rozdílové tabulky i srovnávací tabulky chybí 

rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních 

z hlediska implementace předpisu ES/EU, 

doporučujeme ji doplnit. 

 

Doporučující Akceptováno 

52.  Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

 Bez připomínek   

53.  Ministerstvo 

zemědělství 

 

K bodu č. 9 Doporučujeme na konec novelizačního bodu č. 9 

doplnit tečku. 

Doporučující Akceptováno  

54.  Ministerstvo 

zemědělství 

 

K bodu č. 11 Doporučujeme na konec novelizačního bodu č. 11 

doplnit konec uvozovek a tečku. 

Doporučující Akceptováno  

55.  Ministerstvo 

zemědělství 

 

K 

předkládací 

zprávě 

Doporučujeme v předkládací zprávě v první větě 

vypustit duplicitní slova „o způsobu“.  

 

Doporučující Akceptováno 

56.  Jihočeský kraj  Bez připomínek   

57.  Olomoucký kraj  Bez připomínek   

58.  Ministerstvo vnitra  Bez připomínek  
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59.  Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 Bez připomínek   

60.  Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 4 

(§ 4 odst. 2 

věta druhá) 

Konstatujeme, že ani z rozdílové tabulky ani 

z odůvodnění není zřejmé, z jakých důvodů je tento 

bod vykazován jako implementační a jakým způsobem 

podle předkladatele promítá danou směrnici. 

Předmětným bodem jsou totiž v § 4 odst. 2 větě druhé 

novelizované vyhlášky činěny dvě změny: zaprvé se za 

slova „Informace o“ vkládají slova „průměrných 

čtvrtletních“ – k této změně se v odůvodnění uvádí, že 

je nezbytná kvůli potřebám spojeným s manuálními 

metodami, tedy nikoli kvůli transpozici; zadruhé se 

zrušují slova „, uváděné jako průměrné hodnoty za 

posledních 12 měsíců,“ – tato povinnost se podle 

odůvodnění vypouští, protože není předepsána 

evropskou legislativou. Z toho vyplývá, že ani jedna 

z prováděných změn není činěna v důsledku 

transpozice evropského práva. Nadto upozorňujeme, že 

je v rozdílové tabulce jako odpovídající 

implementované ustanovení směrnice Komise (EU) 

2015/1480 uvedeno pravidlo opravňující k užívání též 

jiných metod, pokud je členský stát schopen prokázat 

jejich rovnocennost – toto pravidlo však nelze nalézt 

v příloze č. 1 bodu 1 písm. a) směrnice, jak tvrdí 

rozdílová tabulka, a ani obsahově nikterak 

nekoresponduje se shora analyzovanými změnami, jež 

jsou předmětným novelizačním bodem činěny. Z toho 

důvodu je třeba zřetelně vyjasnit, zda je tento bod 

skutečně implementační a v čem toto spočívá, s čímž 

 Akceptováno 

Ustanovení není transpoziční.  
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souvisí nutnost provedení příslušných úprav v návrhu, 

jeho odůvodnění i rozdílové tabulce.  

 

61.  Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 6 

(příloha č. 2 

část B bod 1) 

a) Upozorňujeme na nepřesné vymezení 

novelizovaného místa, pročež doporučujeme nahradit 

slova „věta druhá“ slovy „věta první“ nebo uvedením 

přesného znění nahrazované věty. 

b) Konstatujeme, že s ohledem na znění 

transponovaného ustanovení směrnice není zřejmé, 

proč předkladatel do nově formulované věty zahrnul 

slova „v zóně a aglomeraci“, která se jeví jako 

nadbytečná. Z toho důvodu doporučujeme tato slova 

buď vypustit, anebo odůvodnit jejich potřebnost. 

 

 a) Akceptováno 

 

 

 

b) Akceptováno částečně 

V bodě č. 6 bude sousloví 

ponecháno, neboť se jedná o 

jedinou lokalitu v zóně a 

označení tak má své 

opodstatnění. V bodě č. 9 bude 

sousloví vypuštěno.  

62.  Ministerstvo 

zdravotnictví 

 Bez připomínek   

 

63.  Pardubický kraj  Bez připomínek   

64.  Zlínský kraj  Bez připomínek   

65.  Úřad vlády ČR - 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace a 

předseda Rady pro 

výzkum, vývoj a 

inovace 

 Bez připomínek   
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66.  Český statistický 

úřad 

 Bez připomínek   

67.  Liberecký kraj  Bez připomínek   

68.  Česká národní 

banka 

 Bez připomínek   

69.  Správa státních 

hmotných rezerv 

 Bez připomínek   

70.  Česká komora 

autorizovaných 

inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

 Bez připomínek   

71.  Český 

telekomunikační 

úřad 

 Bez připomínek   

72.  Národní 

bezpečnostní úřad 

 Bez připomínek   

73.  Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

 Bez připomínek   

74.  Český báňský úřad  Bez připomínek   

75.  Česká 

stomatologická 

komora 

 Bez připomínek   
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