
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a 

řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 24.10.2016, 

s termínem dodání stanovisek do 15.11.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 2 – k příloze, písm. B: 

Jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů zajišťují 

distribuci norem, včetně jejich změn a revizí, na jednotlivá 

krajská pracoviště a řada příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky je členy technických 

normalizačních komisí a spolupodílí se na tvorbě 

technických norem. Zavedení limitů pro možnost tisku tak 

s sebou přineslo výrazné zvýšení nákladů.  

V příloze v písm. B proto požadujeme vytvořit nové písm. 

f., kde bude upravena možnost poskytnutí přístupových 

práv pro Hasičský záchranný sbor České republiky 

k hromadnému čtení elektronické formy českých 

technických norem, jeden přístup platný 12 měsíců (tzv. 

multilicenční přístup bez omezení počtu přihlášených), u 

kterého bude možnost dokoupení neomezeného tisku 

českých technických norem vázaného na jednoho 

oprávněného uživatele (tedy každé oprávnění k tisku bude 

muset být k multilicenci dokoupeno a bude s ním 

disponovat pouze oprávněný uživatel). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní      

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti včetně této budou řešeny v rámci 

připravované Koncepce normalizace. 

Koncepce normalizace bude zpracována mimo jiné i za účasti 

zástupce GŘ Hasičského záchranného sboru. 
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 K čl. I bodu 2 – k příloze, písm. A: 

V navrhované příloze vyhlášky v písm. A položce a. je 

navrhováno vypuštění slova „jedné“ oproti aktuálnímu 

znění vyhlášky. Ustanovení by tedy mohlo být chápáno 

tak, že je v limitu počtu stran, stanoveného v této položce, 

umožněno vytištění i více než jedné ČSN. Je otázkou, zda 

se jedná o úmysl navrhovatele. 

Vysvětleno 

 

Slovo „jedné“ se stalo nadbytečným vzhledem k přeformulování 

textu - „České technické normy“ místo původní zkratky „ČSN“. 

Z nového znění je patrné, že se jedná o 1 normu. 

 K čl. I bodu 2 – k příloze, písm. A: 

V navrhované příloze vyhlášky v písm. A položce a. 

doporučujeme upravit znění tohoto ustanovení tak, aby 

stylisticky korespondovalo s ostatními položkami přílohy. 

Zároveň navrhujeme zaměnit „á 1 strana výtisku“ za „à 1 

strana výtisku“.  Doporučujeme tedy, aby písm. A položka 

a. zněla: „české technické normy nebo jiné publikace 

tištěné, autorizovaný tisk, à 1 strana výtisku české 

technické normy:“. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 

 K čl. I bodu 2 – k příloze, písm. B: 

V navrhované příloze vyhlášky v písm. B položce d. 

neodpovídá umístění údajů v pravém sloupci údajům 

v levém sloupci tabulky. Doporučujeme proto posunout 

text „500,-“ a následující v pravém sloupci tabulky o jeden 

řádek níže. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K novelizačnímu bodu 2  

V části B přílohy, písmeni d. - možnost dokoupení 

tiskových stran je třeba ve sloupci cena v Kč posunout čísla 

„500,-, 1500,- a 2500,-“ o jeden řádek níže. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. K čl. I bodu 2 – k nadpisu přílohy 

Doporučujeme opatřit přílohu k vyhlášce nadpisem, neboť 

tato jej v rozporu s čl. 35 Legislativních pravidel vlády 

nemá. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 

 2. K čl. I bodu 2 – k pojmu „jiné publikace“ 

V dosavadním znění novelizované vyhlášky bylo užíváno v 

souladu s terminologií prováděného zákona sousloví 

„české technické normy, další technické normy nebo 

Akceptováno jinak 

 

Text „jiné publikace“ nahrazen textem „jiné související 

publikace“.  
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technické dokumenty“. V předkládaném návrhu jsou však 

slova „další technické normy nebo technické dokumenty“ 

nahrazována podle našeho názoru příliš obecným a 

neurčitým pojmem „jiné publikace“, který neodpovídá 

zákonnému zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle kterého je ÚNMZ oprávněn vybírat úplatu za 

odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a 

řádné distribuce českých technických norem, nikoli dalších 

blíže nespecifikovaných „jiných publikací“. Z toho důvodu 

doporučujeme odstranění nevhodného pojmu „jiné 

publikace“ z textu návrhu. 

Prostřednictvím systému ČSN Online jsou kromě norem 

distribuovány i jiné související dokumenty, které nelze zařadit do 

uvedených kategorií, a podnikateli jsou vyžadovány. Stávající 

znění je limitující pro potřeby praxe. 

 3. K čl. I bodu 2 – k části A. bodu c. přílohy 

S ohledem na pravidla citování novelizovaných právních 

předpisů doporučujeme vložit za slova „zákona č. 22/1997 

Sb.,“ slova „ve znění pozdějších předpisů,“. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 

 4. K čl. I bodu 2 – k názvu části C. přílohy 

Jelikož jsou v části C. bodu b. přílohy obsaženy prezenční 

výpůjčky, doporučujeme do názvu části C. přílohy vložit za 

slova „Poskytnutí rešeršní služby“ slova „, prezenční 

výpůjčky“. 

Vysvětleno 

 

Výpůjčky jsou zahrnuty v pojmu „studium textů“ v nadpisu 

písmene C. 

 5. K čl. I bodu 2 – k části C. bodu c. přílohy 

Konstatujeme, že z přiloženého odůvodnění není zřejmé, z 

jakého důvodu se předkládaným návrhem snižuje úplata za 

studium textů v elektronické podobě z 25 Kč na 20 Kč za 

každých 15 minut. Z toho důvodu doporučujeme doplnit 

odůvodnění této změny, anebo zachovat dosavadní sazbu. 

 

Akceptováno 

 

Odůvodnění doplněno 

 

 6. K čl. II 

Formulaci přechodného ustanovení doporučujeme zpřesnit 

nahrazením slov „před nabytím“ slovy „přede dnem 

nabytí“. 

Akceptováno 

 

Upraveno dle připomínky. 
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Ministerstvo 

zemědělství 

Dáváme ke zvážení, zda by vyhláška neměla být uvedena 

do souladu se svým původním cílem, a to zajistit 

maximální dostupnost českých technických norem pro 

jejich uživatele. Důležitým úkolem a výhodou používání 

technických norem je možnost přijímat vyspělá technická 

řešení bez ohledu na rozdílnou technickou úroveň uživatelů 

a rovněž i možnost kontroly řešení navržených 

dodavatelem. Tato možnost by měla být dostupná co 

nejširšímu okruhu uživatelů, a to i těm, kteří normy 

používají výjimečně. Z tohoto důvody se domníváme, že 

poplatky za přístup k normám by měly být spíše sníženy, 

popřípadě by normy měly být volně zpřístupněny, podobně 

jako právní předpisy, což by obecně vedlo k jejich širší 

znalosti a tím i lepšímu využívání vhodných technických 

řešení. 

Vysvětleno 

 

Pravidla evropských a mezinárodních normalizačních organizací, 

jejichž normy jsou do soustavy ČSN zaváděny, výslovně zakazují 

tyto normy poskytovat bezplatně. 

Platby za normy jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální 

přístupnost a zároveň byly pokryty náklady na jejich tvorbu 

(včetně přejímání evropských a mezinárodních norem). 

Ministerstvo 

financí 

K návrhu přílohy k vyhlášce: V uvedené tabulce 

požadujeme slovo „cena“ v souladu s názvem vyhlášky a 

zmocněním uvedeným v § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb. 

nahradit slovem „úplata“. Ceny může stanovit pouze 

cenový orgán a Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví cenovým orgánem není. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

 

Slovo „cena“ nahrazeno slovem „částka“ 

 K důvodové zprávě a k Závěrečnému hodnocení dopadů 

Regulace RIA: V souladu s výše uvedeným požadujeme 

v celém textu slovo „cena“ nahradit slovem „úplata“ a dále 

slovo „poplatek“ nahradit také slovem „úplata“, neboť pro 

činnosti uvedené ve vyhlášce nejsou žádným právním 

předpisem stanoveny „poplatky“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 

Upraveno dle připomínky. 

 

 

 Konstatujeme, že pokud jsou české technické normy 

vydávány a distribuovány v rámci činnosti veřejné správy, 

pak lze s vypuštěním slov "včetně daně z přidané hodnoty" 

v paragrafu 1, ze kterých vyplývá, že ÚNMZ není plátcem 

DPH - uvedeny jsou konečné ceny bez DPH, souhlasit. 

Akceptováno 
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MŠMT K novelizačnímu bodu 2: Doporučujeme zvážit možnost, 

aby pro střední a vyšší odborné školy, které by měly 

vyučovat podle nejnovějších technických novinek, byly 

české technické normy poskytovány za zvýhodněných 

podmínek.  Např. doplněním položky v části B přílohy 

k vyhlášce.        

Střední školy a vyšší odborné školy získávají technické 

normy, či jejich novely, např. předplatnou službou u 

některých institucí, které zasílají novinky technických 

norem na CD nosiči. Další možností k získávání 

potřebných technických informací je aktivní účast na 

školení k připravovaným či schváleným normám v rámci 

daného odvětví, studium odborných časopisů a literatury. 

Uvedené zdroje informací určitým způsobem zatěžují 

finanční rozpočty těchto škol.  

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti budou řešeny podle výsledku 

připravované Koncepce normalizace.  

Do přijetí koncepční změny je možno využití knihoven, kterým je 

poskytován hromadný přístup podle části B. bodu e. přílohy. 

HKČR Vzhledem k významu a vlivu technické normalizace na 

celý stavební průmysl je logické, že při zkvalitnění celého 

procesu normalizace, a účinném zavádění jak evropských, 

tak i českých norem do praxe, dochází následně ke 

zkvalitnění a zefektivnění celého stavebního průmyslu.  

Hospodářská komora ČR vidí zásadní problém v tom, že 

stát tuto ekonomickou pobídku ke zkvalitňování stavebního 

průmyslu dostatečně nevyužívá. Zvyšování cen norem, 

anglické verze harmonizovaných norem bez českého 

překladu a zhoršující se obsahová využitelnost norem 

v praxi, je příčinou odklonu využívání norem v reálném 

životě především v oblasti drobných živnostníků. A přitom 

je vzájemná vazba mezi kvalitou technické normalizace a 

celkovou kvalitou a ekonomikou stavebního průmyslu 

zcela jasná. 

Hospodářská komora ČR navrhuje, aby stát změnil svůj 

přístup k normalizaci, k propagaci norem a jejich distribuci, 

ke zpracovatelům a celkové použitelnosti norem v praxi. 

Hlavním cílem musí být použitelnost norem a jejich 

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti budou řešeny podle výsledku 

připravované Koncepce normalizace. 

Koncepce normalizace bude zpracována mimo jiné i za účasti 

zástupce Hospodářské komory ČR. 
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využívání v praxi.  

Obecné zásadní připomínky 

 Navzdory širokému hlasu o snadné dostupnosti norem 

zůstává cenová politika MPO téměř nezměněna. Cenový 

ústupek spočívající v možnosti vyššího počtu stran k tisku 

(při 12 měsíčním předplatném) je vyvážen zvýšením ceny 

norem o DPH pro ty, kteří nejsou plátci DPH, tedy drobní 

živnostníci. Přitom se jedná o finančně nejslabší skupinu, 

která má s naplňováním požadavků platných norem 

největší potíže. Vzhledem k velikosti jejich obratu není 

kvalita odváděné práce předmětem činnosti kontrolních 

orgánů. Velké podniky si nedodržování norem nemohou 

dovolit vzhledem ke své reputaci.    

Cenová vyhláška by měla jít vstříc především drobným 

podnikatelům a živnostníkům, tedy alespoň co se cenové 

dostupnosti norem týká. Současně by normy měly být zcela 

zpřístupněny studentům technických oborů, aby si na práci 

s normami zvykli již během studia.  

Obecné zásadní připomínky 

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti budou řešeny podle výsledku 

připravované Koncepce normalizace. 

 Hospodářská komora ČR navrhuje pro zpracovatele norem 

dočasně zpřístupnit normy za mimořádně nízkou cenu. 

Vedlejší náklady spojené s nákupem norem potřebných pro 

správné odkazy na jiné normy je někdy srovnatelná s 

cenou, kterou zpracovatel obdrží za svou práci. To nakonec 

vede k neochotě zpracovatelů se dál na tvorbě norem 

podílet. Pak se ke zpracování norem nabízejí pouze ti lidé, 

kteří ve zpracování normy vidí příležitost nebo možnost 

prosazení určitých komerčních zájmů. Toto se netýká 

velkých Center technické normalizace, ale spíše jiných 

zpracovatelů, kteří se ke zpracování normy dostávají skrze 

svou úzkou specializaci a odbornost, ale přitom nejsou 

součástí CTN. 

Hospodářská komora ČR upozorňuje na nevyváženost 

předloženého materiálu. Je s podivem, jak jednotlivé 

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti budou řešeny podle výsledku 

připravované Koncepce normalizace. 
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ústřední orgány státní správy přistoupily k předložení 

podkladů, které sloužily jako podklad pro zpracování 

materiálu. Hospodářská komora ČR si je vědoma 

nadcházejících parlamentních voleb v příštím roce a 

objektivních lhůt daných legislativním procesem, ale přesto 

by volby neměly být důvodem k předložení takto 

nevyrovnaného materiálu. 

Obecné zásadní připomínky 

 Připomínka k bodu 1., ustanovení § 1  

Navrhujeme vypustit uvedený text: 

1. V § 1 se slova „včetně daně z přidané hodnoty,“ 

zrušují. 

Odůvodnění: 

Tím nedojde k navýšení ceny norem pro ty, kteří nejsou 

plátci DPH a tedy k dalšímu odlivu čtenářů a odběratelů 

norem především ze skupiny drobných živnostníků. 

Výsledkem bude mírné snížení cen norem, což bude 

kvitováno jako velice vstřícný krok ze strany státu. 

Konkrétní zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 

Uvedené vypuštění bylo provedeno, protože ÚNMZ není plátcem 

DPH. Dopad na výši úplaty změna nemá.  

Viz stanovisko MF: 

Konstatujeme, že pokud jsou české technické normy vydávány a 

distribuovány v rámci činnosti veřejné správy, pak lze s 

vypuštěním slov "včetně daně z přidané hodnoty" v paragrafu 1, ze 

kterých vyplývá, že ÚNMZ není plátcem DPH - uvedeny jsou 

konečné ceny bez DPH, souhlasit. 

SPČR Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb. - B. Poskytnutí 

přístupových práv - d. k individuálnímu čtení elektronické 

formy českých technických norem a jiných publikací a k 

jejich tisku, jeden přístup platný 12 měsíců 

Svaz tento bod podporuje, otázkou zůstává ještě razantnější 

zlevnění. 

Odůvodnění: 

Nutnost uzavírání smluv 2x ročně byla pro naše členy 

zbytečnou administrativní zátěží. Svaz také vítá faktické 

zlevnění služeb na základě zvýšení limitu tištěných stran. 

Zbytečná administrativní a neúměrná finanční zátěž je 

z pohledu Svazu jednou z příčin relativně nižšího rozšíření 

a používání technických norem. Otázkou zůstává, zda by 

zlevnění nemělo být razantnější. 

Vysvětleno 

 

Smyslem vyhlášky je odstranění administrativní náročnosti 

přístupu k ČSN online a odstranění stávajících výkladových 

problémů.  

Další koncepční záležitosti budou řešeny podle výsledku 

připravované Koncepce normalizace. 

 

Platby za normy jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální 

přístupnost a zároveň byly pokryty náklady na jejich tvorbu 

(včetně přejímání evropských a mezinárodních norem). 
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 Žádost o informaci o termínu zahájení činnosti Pracovní 

skupiny k vypracování pracovního návrhu koncepce 

technické normalizace. 

Odůvodnění: 

Svaz velmi vítá přislíbené zapojení do Pracovní skupiny ke 

koncepci technické normalizace zřízené pod ÚNMZ. 

Nicméně z politických a časových důvodů by měla tato 

pracovní skupina zahájit činnost co nejdříve, tak aby mohla 

býti koncepce schválena ještě v tomto volebním období a 

aby tato koncepce neodkladně řešila řadu nedostatků 

v problematice technických norem (např. překlady, tvorba, 

implementace), které nemohu býti změněny touto 

vyhláškou. Svaz z těchto důvodů žádá MPO o informaci o 

datu zahájení činnosti PS na koncepci technické 

normalizace. 

Akceptováno 

 

Účast zástupce je již vyřešena, Pracovní skupina se sejde 

v prosinci 2016 

OKOM Návrh vyhlášky zasahuje do úpravy poplatků za přístup 

k technickým normám. V tomto kontextu musíme 

upozornit, že zpoplatnění technických norem je z pohledu 

práva EU problematické zejména v případě technických 

norem, které transponují požadavky práva EU. Transpozice 

unijních předpisů má být provedena prostřednictvím 

veřejně publikovatelných obecně přístupných aktů, neboť 

osoby dle unijních předpisů dotčené musí mít možnost se 

s transpozičním předpisem seznámit, a není akceptovatelné, 

aby byl přístup k těmto předpisům zpoplatněn. Odbor 

kompatibility z těchto důvodů dlouhodobě usiluje o 

zavedení bezplatného přístupu k technickým normám. 

Rovněž v národní úpravě lze zaznamenat trend směřující 

k bezplatnosti norem (viz. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu z 28. května 2015, sp. zn. 1 As 162/2014). Žádáme 

předkladatele, aby se k této problematice vyjádřil.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

 

Pravidla evropských a mezinárodních normalizačních organizací, 

jejichž normy jsou do soustavy ČSN zaváděny, výslovně zakazují 

tyto normy poskytovat bezplatně. 

Všechny členské státy tuto zásadu respektují. Porušení této 

povinnosti člena by mělo za následek vyloučení národního 

normalizačního orgánu z členství v normalizačních organizacích.    

Ani nařízení EP a Rady č. 1025/2012 o normalizaci nepožaduje 

bezplatný přístup, pouze se zmiňuje o cenově dostupném přístupu 
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KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme do shrnutí ZZ RIA doplnit i dopady  

na spotřebitele, tj. uživatele technických norem obecně  

(kteří nemusejí být nutně současně podnikateli) a u dopadů  

na státní rozpočet zohlednit i předpokládané snížené 

administrativní náklady Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví na uzavírání smluv o 

dálkovém přístupu k technickým normám.  

Akceptováno 

 

Text upraven 

 Doporučujeme u definice problému doplnit údaje o 

faktickém stavu, které jsou nezbytné pro posouzení 

závažnosti daného problému, tj. zejména údaje o počtu 

uzavíraných smluv (včetně dodatků) o dálkovém přístupu 

k technickým normám, resp. o počtu uživatelů zajišťujících 

si prostřednictvích těchto smluv trvalý či opakovaný 

přístup k technickým normám. 

Akceptováno 

 

Závěrečná zpráva doplněna. 

 Doporučujeme u návrhu a vyhodnocení variant zachovat 

jednotný obsah z hlediska rozsahu posuzovaného věcného 

řešení. Jako nenulová varianta je vymezeno „obnovení 

ročního přístupu“; popis této varianty, stejně jako její 

porovnání s nulovou variantou je tudíž třeba omezit na 

informace relevantní pro daný segment navrhovaného 

řešení. Ve stávající verzi ZZ RIA jsou u dané varianty 

popsány a podrobeny hodnocení i nesouvisející aspekty 

navrhované úpravy (u popisu: zpřesnění formulací – 

omezení hromadného přístupu jen na knihovny; u přínosů: 

změna platby za konzultace u Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), které by 

měly – v rozsahu, v jakém představují věcnou změnu – být 

předmětem samostatného vyhodnocení (tj. návrh variant by 

bylo třeba strukturovat podle jednotlivých dílčích segmentů 

navrhované právní úpravy).  

 

 

Akceptováno jinak 

 

Došlo k vypuštění nesouvisejících aspektů, které spočívají 

v drobných formulačních změnách a nelze je hodnotit z hlediska 

dopadů, z popisu varianty v závěrečné zprávě RIA. 
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 Doporučujeme odstranit rozpor mezi ZZ RIA a 

odůvodněním, pokud jde o důsledky zrušení poplatku za 

konzultace u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví; ZZ RIA předpokládá nadále 

bezplatné provádění konzultací (str. 6 - přínosy v části 3.2), 

odůvodnění (str. 7 – zvláštní část k příslušnému článku) 

odstranění možnosti konzultací. 

Akceptováno 

 

Upraveno odůvodnění ve zvláštní části. 

 Doporučujeme upřesnit vyhodnocení variant o 

kvantifikované odhady přínosů a nákladů zvolené varianty 

(obnovení ročního přístupu), tj. zejména o odhad snížení 

administrativních nákladů v důsledku předpokládaného 

snížení počtu uzavíraných smluv (prostřednictvím 

standardního nákladového modelu, s využitím odhadu 

počtu uživatelů, kteří nově využijí roční dálkový přístup 

namísto opakovaného půlročního), a to jak na straně Úřadu  

pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, tak na straně uživatelů technických norem; 

tyto kvantifikované odhad je pak třeba promítnout do 

relevantních částí shrnutí ZZ RIA. 

Vysvětleno 

 

Vzhledem ke značnému počtu uživatelů nelze v tuto chvíli 

odhadnout, kolik z nich využije roční přístup a opustí pololetní. 

Pololetní přístupy budou v řadě uživatelů dobíhat v 1. pololetí 

2017. Z tohoto důvodu bude možné teprve ve 2. pololetí 2017 

získat relevantní data, která umožní kvalifikovaně zhodnotit 

dopady úpravy. 

MMR Bez připomínek --- 

MD Bez připomínek --- 

ÚV - RVV Bez připomínek --- 

ÚV - VÚV Bez připomínek --- 

MŽP Bez připomínek --- 

MZD Bez připomínek --- 

MK Bez připomínek --- 

MO Bez připomínek --- 

MZV Bez připomínek --- 

V Praze 29. července 2017 

Vypracoval: Hana Štěpánová Podpis: 
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