
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu 
státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra ze dne 29.9.2015, s termínem 
dodání stanovisek do 21.10.2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Nejvyšší 
kontrolní úřad 

I. Obecně 
Doporučujeme, aby podklad pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol i nadále tvořily 
údaje z účetních závěrek organizačních složek státu a příspěvkových organizací sestavených 
k 31. 12. hodnoceného roku, jako tomu je v doposud platném znění vyhlášky 
č. 419/2001 Sb. Některé údaje průvodní zprávy (uváděné v Příloze č. 1 v části první, hlavě II, 
dílu 1 navrhované vyhlášky) není možné zjistit ze vstupních údajů v rozpočtovém systému 
nebo z finančních výkazů. Jedná se např. o následující údaje: 

• v případě kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí stav nedoplatků na pojistném, 
penále a pokutách nebo výše odpisů pohledávek na pojistném (bod 5 písm. a) 
v Příloze č. 1 části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky), 

• stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly (bod 
14 v Příloze č. 1 části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky), 

• informaci o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí (bod 28 
v Příloze č. 1 části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky), 

• přehled všech majetkových účastí státu, s nimiž hospodaří příslušný správce kapitoly 
(bod 30 v Příloze č. 1 části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky), 

• v případě kapitoly Operace státních finančních aktiv vyčíslení počátečních 
a konečných stavů bankovních účtů státních finančních aktiv (bod 32 v Příloze č. 1 
části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky), 

• v případě kapitoly Státní dluh Stav státního dluhu na začátku a na konci hodnoceného 
roku (bod 33 v Příloze č. 1 části první, hlavě II, dílu 1 navrhované vyhlášky). 

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že je nezbytné, aby údaje z účetních závěrek 

Částečně akceptováno. Text 
vyhlášky v Příloze č. 1, části 
první, hlavě I, byl doplněn 
o „údaje analytických 
evidencí“. 
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i nadále tvořily podklad pro sestavení návrhů závěrečných účtů. Jedině podklady, které mají 
jasně nastavená pravidla svého sestavení a jejichž správnost je možné kontrolovat, mohou 
být považovány za relevantní zdroj údajů závěrečných účtů.  
V celé Příloze č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., doporučujeme nahradit text „rozpočet po 
změnách“ textem „konečný rozpočet“. Dle vyhlášky č. 5/2014 Sb. se konečným rozpočtem 
výdajů rozumí rozpočet těchto výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření. Je to 
schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení 
a vázání, tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení 
a odpočtenými částkami vázání. 

Neakceptováno. Konečný 
rozpočet podle odst. 1 
písmeno a) § 48 zákona 
č. 218/2000 Sb. byl zaveden 
pouze pro účely výpočtu 
nároků z nespotřebovaných 
výdajů, které se ke dni 
1. ledna běžného roku 
vypočítají jako rozdíl mezi 
konečným rozpočtem výdajů 
za minulý rok a skutečnými 
rozpočtovými výdaji za 
minulý rok zvýšený o nároky 
z nespotřebovaných výdajů 
ke dni 31. prosince minulého 
roku. Konečný rozpočet se 
používá pouze pro výdaje. 

II. K jednotlivým ustanovením 
1. Strana 2, Díl 1, bod 2. Průvodní zprávy, sedmý řádek 

Doporučujeme doplnit za slovy „z hospodářské činnosti“ slova „skutečné a čerpání nároků 
z nespotřebovaných výdajů“. 

Neakceptováno. Čerpání 
nároků z nespotřebovaných 
výdajů se hodnotí v bodě 16 
Přílohy č. 1, části první, 
hlavě II, dílu 1. 

2. Strana 2, Díl 1, bod 3. Průvodní zprávy, první řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „jejich vyčíslení“ slova „v členění podle druhového třídění 
příjmů a výdajů rozpočtové skladby“. 

Doporučení neakceptováno. 
Mnohá rozpočtová opatření 
(např. RO prováděná na 
základě usnesení vlády či 
RV PSP) jsou na úrovni 
závazných ukazatelů, 
programů/podprogramů 
apod., nikoli na úrovni 
jednotlivých položek. 

3. Strana 5, Díl 1, bod 7. Průvodní zprávy, první odst., třetí řádek 
Doporučujeme vypustit text v závorce „(změny schválené Ministerstvem financí).“. 

Neakceptováno. Uvedené 
není předmětem novelizace 
předpisu a není s ničím 
v rozporu. 
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4. Strana 5, Díl 1, bod 7. Průvodní zprávy, druhý odst., třináctý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „složek státu podle § 45“ slova „podle § 112 odst. 5 zákona 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)“. 

V ustanovení § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb. je uvedeno: „Náhrady výdajů podle 
odstavce 1 nejsou příjmem rozpočtu podle zvláštního právního předpisu85) a jsou příjmem 
zvláštního účtu Ústavu nebo Veterinárního ústavu. Prostředky na tomto účtu nejsou příjmy 
rozpočtu podle zvláštního právního předpisu85), jde o mimorozpočtové zdroje, které používá 
Ústav nebo Veterinární ústav přímo pro zajištění své činnosti prováděné podle tohoto zákona 
nebo podle zvláštních právních předpisů99), nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu 
z rozpočtových zdrojů, nestanoví-li zákon jinak.“. 

Neakceptováno. Uvedené 
není předmětem novelizace 
předpisu. Oblast je podle 
našeho názoru dostatečně 
specifikována přímo v § 45 
zákona č. 218/2000 Sb. a 
není ji třeba dál specifikovat 
i v prováděcím předpisu.  
 

5. Strana 5, Díl 1, bod 8. Průvodní zprávy 
Doporučujeme upravit text tak, aby při hodnocení hospodárnosti byly využívány klíčové 
analytické ukazatele výkonnosti, a aby efektivnost činnosti u organizačních složek státu 
nebyla vztahována k nákladům, ale k výdajům. 
 
V ustanovení § 29 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb. je mj. uvedeno: 
„Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření ...“. 
V ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb. je uvedeno: 
„Státní rozpočet obsahuje očekávané příjmy, jakož i odhadované výdaje státního rozpočtu 
v rozpočtovém roce a financující položky.“.  
 
V navrhovaném znění vyhlášky k příloze č. 1 je v Hlavě I uvedeno „Podkladem pro sestavení 
návrhů závěrečných účtů kapitol jsou vstupní údaje v rozpočtovém systému a finanční výkazy, 
které jsou stanoveny jiným právním předpisem.1“. 
 
Klíčové analytické ukazatele výkonnosti mají v rozpočtovém procesu sloužit k přesnější 
predikci budoucích výdajů. Pokud má být hodnocena hospodárnost a efektivnost vynakládání 
výdajů kapitoly, pak by výpočet měl být vztahován k výdajům, nikoliv k nákladům. 

Neakceptováno. Kritériem 
pro hodnocení efektivnosti 
jsou náklady, nikoliv výdaje. 

6. Strana 5, Díl 1, bod 8. Průvodní zprávy, sedmý řádek 
Doporučujeme vypustit slovo „návrh“. 

Akceptováno. 

7. Strana 5, Díl 1, bod 9. Průvodní zprávy, první odst., třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „využití prostředků“ slova „Hodnotí se v členění podle 
rozpočtové skladby, se zdůvodněním odchylky skutečného plnění od rozpočtu.“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

                                            
1 Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 
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8. Strana 5, Díl 1, bod 9. Průvodní zprávy, druhý odst., první řádek 
Doporučujeme doplnit za slovem „Je“ slova „vyčíslen a“. 

Neakceptováno. Ve zmiňo− 
vaném odstavci se jedná 
pouze o komentování. 
Vyčíslení hodnot je zmiňo− 
váno v odstavci předchozím. 

9. Strana 5, Díl 1, bod 10. Průvodní zprávy, třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „prostředky poskytnuty“ slova „včetně zdůvodnění odchylky 
skutečného plnění od rozpočtu.“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

10. Strana 5, Díl 1, bod 11. Průvodní zprávy, třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „územní úrovně“ slova „v členění podle položek platné 
rozpočtové skladby.“. 

Neakceptováno. Položky 
jsou uvedeny v Tabulce č. 1 
Přílohy č. 1. 

11. Strana 5, Díl 1, bod 11. Průvodní zprávy, šestý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „příslušné obce“ slova „Hodnocení je uvedeno včetně 
zdůvodnění odchylky skutečného plnění od rozpočtu.“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

12. Strana 6, Díl 1, bod 13. Průvodní zprávy, jedenáctý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovem „Hodnocení“ slova „včetně zdůvodnění odchylky skutečného 
plnění od rozpočtu“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

13. bod 15. Průvodní zprávy, druhý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „právního předpisu“ slova „podle položek platné rozpočtové 
skladby“. 

Neakceptováno z důvodu 
vazby na závazný ukazatel 
„Výdaje na výzkum, vývoj a 
inovace celkem včetně 
programů spolufinancova− 
ných z prostředků zahranič− 
ních programů“. 

14. Strana 6, Díl 1, bod 15. Průvodní zprávy, třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „v předchozím roce“ slova „vč. uvedení zdůvodnění odchylky 
skutečného plnění od rozpočtu“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

15. Strana 6, Díl 1, bod 16. Průvodní zprávy, třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „hodnoceného roku“ slova „stav nároků z nespotřebovaných 
výdajů k 31. prosinci hodnoceného roku“. 

Neakceptováno. Hodnota 
 k 31. prosinci hodnoceného 
roku se dá odvodit 
z uvedených hodnot a nemá 
pro hodnocení stavu nároků 
za hodnocený rok žádný 
význam. Důležitá je hodnota 
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k 1. lednu následujícího roku, 
která se vypočítá jako rozdíl 
mezi konečným rozpočtem 
výdajů za minulý rok a 
skutečnými rozpočtovými 
výdaji za minulý rok zvýšený 
o nároky z nespotřebova− 
ných výdajů ke dni 31. 
prosince minulého roku. Tato 
hodnota je důležitá, protože 
uvádí kompletní přehled o 
stavu nároků za hodnocený 
rok. 

16. Strana 6, Díl 1, bod 16. Průvodní zprávy, pátý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „v hodnoceném roce“ slova „a hlavní důvody nečerpání nároků 
z nespotřebovaných výdajů (tzv. nároky z minulých let)“. 

Akceptováno. 

17. Strana 7, Díl 1, bod 19. Průvodní zprávy 
Doporučujeme doplnit větu „Správce kapitoly též uvede zdůvodnění odchylky skutečného 
plnění od rozpočtu.“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

18. Strana 7, Díl 1, bod 20. Průvodní zprávy 
Doporučujeme doplnit větu „Správce kapitoly též uvede zdůvodnění odchylky skutečného 
plnění od rozpočtu.“. 

Akceptováno částečně. 
Upraven obsah třetího 
odstavce Přílohy č. 1, části 
první, hlavy II, dílu 1. 

19. Strana 7, Díl 1, bod 23. Průvodní zprávy, první řádek 
Doporučujeme nahradit slova „Výčet výdajů“ slovy „Vyčíslení celkových výdajů“. 

Akceptováno. 

20. Strana 8, Díl 1, bod 31. Průvodní zprávy 
Doporučujeme doplnit text „Podrobně je komentován stav, struktura a meziroční vývoj 
daňových nedoplatků, v členění dle jednotlivých druhů daní, regionálním členění, důvody 
jejich nárůstu, výše odpisů pohledávek. Uvádějí se opatření přijatá v hodnoceném roce 
ke snížení růstu nedoplatků a hodnotí se přínos těchto opatření.“. 

Neakceptováno – daňové 
nedoplatky jsou evidovány 
GFŘ, GŘC (kapitola MF) a 
ČSSZ (kapitola MPSV). 
Podklady jsou z důvodu 
nezbytnosti provedení 
předchozích analýz shroma− 
žďovány v pozdějším termí− 
nu, tj. až v rámci zpracování 
SZÚ, kde je problematice 
daňových nedoplatků 
věnována samostatná pasáž.  
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21. Strana 9, Díl 1, bod 31. Průvodní zprávy, osmý řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „v delší časové řadě“ slova „včetně uvedení zdůvodnění 
přesunu prostředků do jiných kapitol“. 

Neakceptováno. Jak vyplývá 
z dosavadního znění bodu 
31, hodnocení rozpočtu 
kapitoly se provádí podle 
závazných ukazatelů. 
Standardní hodnocení se 
provádí jak z pohledu 
skutečného čerpání výdajů 
podle jednotlivých 
výdajových titulů v rámci 
každého závazného 
ukazatele, tak i z pohledu 
provedených změn rozpočtu, 
které byly provedeny 
v průběhu roku. Tyto 
rozpočtové změny jsou 
komentovány z pohledu 
• přesunu prostředků mezi 

závaznými ukazateli 
kapitoly VPS  

• přesunu prostředků do 
jiných kapitol, a to buď na 
rozpočtovaný účel nebo 
na pokrytí 
nezabezpečených výdajů 
podle § 24 odst. 1a 
pravidel a nebo použitím 
rezerv rozpočtovaných 
v kapitole VPS.   

 
Pokud smyslem připomínky 
má být „opisování“ 
jednotlivých spisů, případně 
vládních materiálů do 
závěrečného účtu kapitoly 
VPS, je takový postup 
nereálný. Zdůvodňovat 
potřebu dodatečných 
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prostředků má žadatel 
o rozpočtové opatření. 
V návaznosti na závěry 
Kontrolního protokolu NKÚ č. 
14/14 „Peněžní prostředky 
státního rozpočtu zahrnuté 
do kapitoly státního rozpočtu 
Všeobecná pokladní správa“, 
navrhlo Ministerstvo financí 
vládě jako opatření, 
podrobnější dokladování 
žádostí správců kapitol 
o uvolňování dodatečných 
prostředků do rozpočtu jejich 
kapitol, a to jak z rezerv, tak 
z případných úspor. Ačkoliv 
materiál byl do vlády 
předložen v dubnu t.r., 
projednání materiálu vláda 
přerušila a materiál byl 
zaslán do připomínkového 
řízení právě kvůli 
navrhovanému postupu. 
Opatření nebylo doposud 
projednáno a schváleno.  
 

22. Strana 10, Díl 2, tabulková část 
Doporučujeme doplnit tabulku „Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek“ 
v rozsahu, který je upraven vyhláškou č. 5/2014 Sb. 

Doporučení neakceptováno. 

23. Strana 10, Díl 2, tabulka č. 8 
Doporučujeme členění výdajů nejen na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo finančních mechanismů, ale také na úrovni jednotlivých opatření. 

Neakceptováno. ZÚ má být 
zpracován ve shodném 
členění, v jakém byl 
sestaven státní rozpočet, 
který má výdaje členěny na 
programy/projekty 
spolufinancované z rozpočtu 
EU a FM, nikoli na jednotlivá 
opatření. 
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24. Strana 10, Díl 2, tabulka č. 10 
Doporučujeme členění příjmů nejen na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo finančních mechanismů, ale také na úrovni jednotlivých opatření. 

Neakceptováno.  
Viz. předchozí. 

25. Strana 10, Díl 2, předposlední odst. začínající slovy „Tabulky návrhu 
závěrečného účtu“  

Doporučujeme doplnit text „Tabulku č. 8 a 10 s údaji v členění až na úroveň jednotlivých 
opatření správce kapitoly předloží pouze v elektronické podobě.“. 

Neakceptováno. Není 
nastaven status pouze 
elektronické podoby zasílání. 
I zde platí, že výdaje SR 
nejsou členěny podle 
jednotlivých opatření, ale 
podle spolufinancovaných 
programů/projektů. 

26. Strana 12, Díl 2, vzor tabulky č. 1 
Doporučujeme doplnit sloupce „Rozpočet konečný“ a dále doporučujeme, aby byly příjmy 
a výdaje uvedeny na úrovni nejnižších jednotek druhového třídění. 
 
Dle současné účinné vyhlášky č. 419/2001 Sb. jsou k návrhu závěrečných účtů přikládány 
také sestavy (č. 1 Rozpočtové příjmy a č. 2 Rozpočtové výdaje), ve kterých byly uvedeny 
všechny „nenulové“ rozpočtové položky příjmů a výdajů. Dle navrhovaného znění by součástí 
návrhů závěrečných účtů již měly být pouze tabulky, které však neobsahovaly všechny 
„nenulové“ rozpočtové položky příjmů a výdajů, ale obsahovaly pouze jejich výběr. 

Doplnění sloupce „konečný 
rozpočet“ neakceptováno. 
Konečný rozpočet byl 
zaveden pro výpočet nároků, 
nikoli pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu. Nelze 
akceptovat ani požadavek na 
vykazování příjmů a výdajů 
na nejnižší (položkové) 
úrovni druhového třídění. 
Podoba tabulky vychází 
z rozpočtové dokumentace. 
Tabulka by musela 
obsahovat všechny položky 
platné rozpočtové skladby, 
čímž by se její rozsah 
výrazně zvětšil. Položkový 
rozpočet je k dispozici 
v aplikaci IISSP-Monitor na 
webových stránkách MF. 

27. Strana 13, Díl 2, vzor tabulky č. 2 
Doporučujeme doplnit sloupce „Mimorozpočtové prostředky“ a „Použití/Čerpání nároků 
z nespotřebovaných výdajů“. 
  
Úpravu doporučujeme vzhledem k tomu, že průvodní zpráva by měla obsahovat komentář 
zapojení mimorozpočtových zdrojů, a také čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Neakceptováno. Z důvodu 
zachování přehlednosti 
předkládaných tabulek 
nepovažujeme za potřebné 
vkládat další sloupce. 
V případě mimorozpočtových 
zdrojů by tento sloupec 
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u většiny kapitol obsahoval 
nulové hodnoty. Považujeme 
za postačující komentování 
uvedených hodnot v souladu 
s ustanovením bodu 2 a 16 
v Dílu I. Tabulka v NKÚ 
požadované formě je 
k dispozici v aplikaci IISSP - 
Monitor na webových 
stránkách MF. 

28. Strana 36, Část první, druhý odst., třetí řádek 
Doporučujeme doplnit za slovem „rozpočtu“ slova „uvedení zdůvodnění odchylek skutečného 
plnění od schváleného rozpočtu“. 

Doporučení neakceptováno. 
Hodnotící zpráva má být 
stručná, jednak z toho 
důvodu, že je podkladem pro 
zpracování informace 
o hlavních výsledcích 
hospodaření státních fondů 
do SZÚ a zejména pak 
z toho důvodu, že podrobné 
údaje o plnění rozpočtu jsou 
obsaženy ve výročních 
zprávách státních fondů 
předkládaných vládě.  

29. Strana 36, Část první, druhý odst. 
Doporučujeme, aby v hodnotící zprávě byl též uveden přínos vynaložených prostředků včetně 
uvedení porovnání s rozpočtovaným přínosem. 

Neakceptováno – viz 
předchozí.  

30. Strana 37, Část druhá, první odst., první řádek 
Doporučujeme doplnit za slovy „Ministerstvu financí“ slova „a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu“. 

Neakceptováno. Prováděcí 
vyhláška nemůže rozšiřovat 
povinnosti uvedených 
subjektů nad rámec zákonné 
úpravy. § 30 zákona 
č. 218/2000 Sb. jim stanoví 
povinnost předkládat údaje 
potřebné pro vypracování 
návrhu SZÚ MF (zde 
hodnotící zprávy), nestanoví 
však povinnost tyto údaje 
předkládat NKÚ.  
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Hlavní město 
Praha 

K čl. I úvodní větě: 
V souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme navrhovaný text 
nahradit textem: „Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech 
sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 
Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb., se mění takto:“ 

Doporučení neakceptováno. 
Novela příloh je v tomto 
případě chápána jako jedna 
změna, a proto byl použit 
text vyplývající z ustanovení 
odst. 3 čl. 55 LPV. 

Obecně: 
V souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 55 odst. 1 a čl. 59 odst. 1 a odst. 2 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme každou jednotlivou změnu uvést v samostatném bodu novely, 
v jehož návětí budou uvedena slova „Příloha č. ... zní:“. 

Doporučení neakceptováno 
viz výše.  

V souladu s čl. 29 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme text příloh členit tak, aby 
byla zajištěna přehlednost jejich obsahu a bylo přitom možno odkazovat na označené části 
jejich obsahu.  

Neakceptováno. Přehlednost 
je zajištěna kontinuálně.  

V souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády doporučujeme zavádět legislativní zkratky pro 
slovní spojení, které se v navrhované vyhlášce opakují vícekrát a v dalším textu je důsledně 
používat. 

Akceptováno. 

V souladu s čl. 45 odst. 4 až 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme odkazy na právní 
předpisy učinit prostřednictvím poznámky pod čarou. 

Neakceptováno. Některé 
odkazy na právní předpisy 
jsou určeny jako 
demonstrativní výčet, jehož 
větší význam spatřujeme 
v textu. 

V souladu s čl. 61 odst. 1 a odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
používat úplnou citaci právního předpisu, je-li v textu uveden poprvé. 

Akceptováno.  

V souladu s čl. 62 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v poznámkách 
pod čarou v případech zkrácené citace uvádět pouze označení druhu právního předpisu, 
pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání a zkratku „Sb.“ a 
v ostatních případech uvádět právní předpisy, které byly novelizovány, s obratem „, ve znění 
pozdějších předpisů“.  

Akceptováno.  

K příloze č. 1: 
V Části první Hlavě II Díle 1 bodu 7 v odkazu na poznámku pod čarou č. 9 vzhledem 
k obsahu poznámky pod čarou č. 9 doporučujeme slova „jiným právním předpisem“ nahradit 
slovy „jinými právními předpisy“ a v poznámce pod čarou č. 9 v souladu  
s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „a na něj navazující 
předpisy“, slova „(zákon č. 143/1992 Sb. byl zrušen k 1.7.2015)“ a slova „(účinnost v oblasti 
odměňování je dle zákona č. 332/2014 Sb. od 1.7.2015)“ vypustit. 

Akceptováno částečně. 
Požadujeme slova „jiným 
právním předpisem“ nahradit 
slovy „jinými právními 
předpisy“. Poznámky pod 
čarou zůstanou ve stávající 
podobě z důvodu přesnější 
vypovídající hodnoty pro 
uživatele.  
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V Části první Hlavě II Díle 2 v prvním odstavci u tabulky č. 8 doporučujeme slova „Výdaje na 
platy ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 
20xx za organizační složky státu a příspěvkové organizace“ v souladu s názvem tabulky č. 8 
nahradit slovy „Výdaje na kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných 
v roce 20xx ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU (bez Společné zemědělské politiky)“. 

Neakceptováno. Připomínka 
postrádá smysl. Tabulka č. 8 
se jmenuje Výdaje kapitoly 
na programy/projekty 
spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo 
finančních mechanismů, 
nikoliv tak jak je citováno. 
Citovaný název se týká 
tabulky č. 9. Jakýkoliv soulad 
není možný, každá tabulka 
pojednává o jiných výdajích. 

K příloze č. 2: 
V Části první v posledním odstavci v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „upravujícího jeho provádění“ vypustit. 

Akceptováno. 

V Části druhé v prvním odstavci doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou č. 17 nahradit 
odkazem na poznámku pod čarou č. 3 a poznámku pod čarou č. 17 vypustit. 

Akceptováno. 

V Části druhé v souladu s názvem doporučujeme v textu jednotně uvádět slova „hodnotící 
zpráva“. 

Akceptováno. 

V Části páté v posledním odstavci a v názvu tabulky č. 5 v souladu s čl. 61 odst. 1  
a čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konci textu doplnit slova 
„(koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 

K příloze č. 3: 
V Části první v prvním odstavci v odkazu na poznámku pod čarou č. 18 vzhledem k obsahu 
poznámky pod čarou č. 18 doporučujeme slova „jiného právního předpisu“ nahradit slovy 
„jiných právních předpisů“. 

Akceptováno. 

V Části první ve třetím odstavci u písmene f) v souladu s čl. 43 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slova „300 mil.“ nahradit číslem „300 000 000“. 

Akceptováno.  

V Části třetí u tabulky č. 3 a v názvu tabulky č. 3 v souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „přílohy č. 3“ vypustit. 

Akceptováno. 

V Části třetí v názvu tabulky č. 1 v souladu s předchozím textem doporučujeme slovo 
„Státního“ nahradit slovem „státního“. 

Neakceptováno. Tabulka č. 1 
se týká konkrétního státního 
fondu, např. Státní fond 
dopravní infrastruktury. 
Textové znění Přílohy č. 3 
pojednává o státních 
fondech obecně.  
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K příloze č. 4: 
V Části první v poznámce pod čarou č. 19 v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slova „§ 31 a § 32“ nahradit slovy „§ 31 a 32“. 

Akceptováno. 

V Části třetí v prvním odstavci doporučujeme slovo „Územně“ nahradit slovem „Územní“. Akceptováno.  
Český báňský 
úřad 

K bodu 1. části druhé Přílohy č. 1:  
V tomto bodě jsou stanoveny požadavky na zpracování tzv. Hodnotící zprávy, která má být 
stručná a výstižná, a která má prezentovat činnost kapitoly a poskytovat celkový pohled na 
průběh hospodaření vlastního ústředního orgánu (úřadu), se zaměřením na charakteristiku a 
specifičnost řešení věcných problémových oblastí v daném odvětví a oboru. 
Praxe při zpracování této Hodnotící zprávy za minulá léta je taková, že Hodnotící zpráva na 
základě každoročních připomínek Nejvyššího kontrolního úřadu, kterému je předkládána jako 
podklad ke zpracování stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu, se svým obsahem a 
rozsahem stále více přibližuje Průvodní zprávě závěrečného účtu kapitoly.  
Jestliže kapitola při zpracování Hodnotící zprávy posoudí, že určitou oblast není z hlediska 
kapitoly, přestože je uvedena v Průvodní zprávě závěrečného účtu kapitoly, nezbytné znovu 
uvádět v Hodnotící zprávě, pak tato oblast je vyhodnocena ze strany Nejvyššího kontrolního 
úřadu jako nesplněná. V případě, že určitá oblast není kapitolou v Hodnotící zprávě popsána 
detailně, je Nejvyšším kontrolním úřadem vyhodnocena jako částečně splněná oblast.  
Uvedená hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu znamenají, že kapitola musí k Hodnotící 
zprávě zpracovávat doplňující vysvětlení. V následujícím roce závěry hodnocení Nejvyššího 
kontrolního úřadu z předchozího roku vedou k tomu, že kapitola neustále rozšiřuje obsah a 
rozsah Hodnotící zprávy.  
Na základě těchto skutečností navrhujeme, aby Ministerstvo financí projednalo s Nejvyšším 
kontrolním úřadem požadovaný rozsah Hodnotící zprávy tak, aby tato zpráva nesuplovala 
Průvodní zprávu závěrečného účtu kapitoly. 

Návrh vzat na vědomí. 
Bude řešeno v příští novele. 
 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Obecná připomínka: 
Doporučuji provést formální sjednocení tabulek, např. typu písma, způsobu označení 
příslušného období nebo povinnosti opatřovat tabulky jménem a podpisem osoby, která je 
zpracovala a kontrolovala. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

K příloze č. 1, části třetí, vzorům tabulek č. 3 a č. 9: MŠMT zásadně nesouhlasí s 
uváděním údajů o prostředcích vyjmutých z limitů mzdové regulace a počtu zaměstnanců 
hrazených z těchto prostředků v uvedených tabulkách. V celkovém počtu zaměstnanců 
příspěvkových organizací regionálního školství  tvoří takto vykázaná hodnota pouze 0,18% 
zaměstnanců hrazených z rozpočtových prostředků. Jedná se dle našeho názoru o zcela 
zanedbatelnou část údajů, na jejichž získání však  musí být vynaloženo úsilí velkého počtu 

Neakceptováno. Uvedené 
není předmětem novelizace 
předpisu. Novela nevytváří 
novou administrativní zátěž 
v této oblasti. Chceme 
zachovat současný stav 
vykazování a to na základě 
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subjektů. Sběr těchto informací vzhledem k minimálnímu přínosu a vysoké administrativní 
náročnosti je dle našeho názoru zcela neefektivní. Pokud jsou ze strany MF považovány tyto 
okrajové údaje za nezbytné, bude MŠMT vykazovat tyto údaje nikoliv na základě 
provedených šetření, ale na základě kvalifikovaných odhadů založených na zkušenostech z 
minulých let. Dojde tak ke snížení administrativní náročnosti pro zapojené subjekty 
(v naprosté většině školy včetně malých zařízení) při zachování přijatelné vypovídající 
hodnoty uváděných informací. 

skutečného šetření, neboť 
jde o výkazy ke sběru dat za 
skutečnost, nikoliv odhadů 
postavených na 
zkušenostech z minulých let. 
Vzhledem k tomu, že jde 
o věc specifickou právě pro 
kapitolu MŠMT, je pro MF 
nutné zachovat současnou 
míru sledování ukazatele.   

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínka legislativně technická: 
K čl. I – k příloze č. 1 části třetí: 
V tabulkové části materiálu doporučujeme sjednotit vykazování všech údajů v Kč. 
V předkládaném materiálu jsou hodnoty v tabulce č. 3 uvedeny v Kč, ale ostatní tabulky 
obsahují částky v tisících Kč. Z praktického hlediska doporučujeme vykazování v Kč. 

Neakceptováno. 
Z praktického hlediska 
preferujeme vykazování v tis. 
Kč z důvodu velkých objemů, 
které jsou nebo mohou být 
vykazovány. 

Krajský úřad 
Jihomoravskéh
o kraje 

1. V příloze č. 2 vyhlášky č. 419/2001 Sb., část čtvrtá – Termíny předkládání údajů. 
Ve větě první vypustit slova … za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací…, 
neboť vyhláška č. 24/2012 Sb. pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu zrušila 
obcím povinnost předávat údaje za jimi zřízené příspěvkové organizace. 

Akceptováno. 

2. V příloze č. 2 vyhlášky č. 419/2001 Sb., část pátá – Vzory tabulek. 
U tabulek č. 1a), 1b), 2c), 2d), 3a), 4a) nahradit slovo půjčka slovem zápůjčka v souladu 
s novým občanským zákoníkem. 

Vysvětleno. 
Připomínka je odůvodněná, 
avšak v této novele vyhlášky 
nebude změna terminologie 
dle nového občanského 
zákoníku provedena. Úpravu 
předpokládáme až 
v návaznosti na tyto změny 
v ostatních právních 
předpisech 

Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K čl. I 
Doporučujeme nově doplnit do přílohy č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb. také tabulku týkající se 
podnikatelské činnosti územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a to 
takto: 
 do části první - Rozsah údajů doplnit text: „V tabulce č. 6 předkládají územní samosprávné 

celky a dobrovolné svazky obcí údaje o podnikatelské činnosti.“  
 v části páté - Vzory tabulek doplnit text: „Tabulka č. 6 Přehled podnikatelské činnosti 

Neakceptováno. 
Návrh znamená stanovení 
zcela nové povinnosti 
předkládat Ministerstvu 
financí podrobné informace 
o podnikatelské činnosti obcí 
a DSO.   
Kromě toho, že pro kraje a 
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územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí“ a dále níže uvedený vzor 
tabulky č. 6: 

Kraj:                                                                                                               Tabulka č. 6               
 
Přehled podnikatelské činnosti územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

v roce 20xx 
 

Název subjektu 
 

Vznik 
oprávnění PČ 

(datum) 

 
Doba platnosti 
oprávnění PČ 

 
Přerušení/Ukončení 

PČ v roce 20xx 
(datum) 

 
PČ 

provozována 
v roce 20xx 

 

 
Zapojení výsledku PČ 
roku 20xx do rozpočtu 

1 2 3 4 5 6 
Obce:      

      
      
DSO:      

      
      

Poznámka: *) Vyplňujeme ANO v případě, že podnikatelská činnost (dále jen PČ) byla provozována v daném roce 20xx 
 

Vypracoval:   Schválil:    Datum:   Razítko krajského úřadu: 
(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) 
Odůvodnění: 
Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí podle této vyhlášky je zejména výkaz FIN 2-12 M za období leden 
až prosinec, předkládaný na základě jiného právního předpisu (vyhláška č. 5/2014 Sb., o 
způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů), 
a další údaje, které jsou předmětem účetnictví. Pro zpracování hodnotící zprávy kraje jsou v 
příloze č. 2, v části 5 uvedeny vzory tabulek, které jsou součástí hodnotící zprávy. Tabulka o 
podnikatelské činnosti však zde uvedena není. Doporučujeme doplnit do návrhu vzor tabulky 
„Přehled podnikatelské činnosti ÚSC a DSO“, ze které by bylo zřejmé, které obce a DSO mají 
v daném roce podnikatelskou činnost a jak zapojily svůj výsledek hospodaření podnikatelské 
činnosti do rozpočtu. Tyto údaje nelze jednoznačně zjistit z účetních výkazů zasílaných do 
CSÚIS nebo z údajů, které jsou předmětem účetnictví. 

obce by to představovalo 
další administrativní zátěž, 
není především zřejmé, jak 
by se k této nové povinnosti 
(předkládání informací 
o činnosti, která spadá 
výhradně do samostatné 
působnosti obcí) postavily 
ostatní kraje a zejména 
samotné obce. 
 
V případě, že informace 
o podnikatelské činnosti obcí 
a jejich výsledcích spatřuje 
Moravskoslezský kraj jako 
potřebné, bylo vhodné, aby 
tento záměr byl nejprve 
projednán s ostatními kraji, 
s Asociací krajů a také se 
Svazem měst a obcí.  
 
V případě shody všech 
dotčených subjektů by bylo 
možné v budoucnu 
navrhovanou novou tabulku 
č. 6 do přílohy č. 2 
k vyhlášce č. 419/2000 Sb., 
zapracovat. 
Bez vyjádření ostatních 
krajů, Asociace krajů a SMO, 
nemůže Ministerstvo financí 
tak zásadní úpravu v této 
novele vyhlášky provést. 

Ministerstvo 
kultury 

K názvu vyhlášky 
Doporučujeme dát název vyhlášky do souladu s čl. 33 odst. 2, resp. čl. 31 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle nichž platí, že cituje-li se v nadpisu zákon (vyhláška), který 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA48CKBSF)



Stránka 15 (celkem 20) 

byl novelizován vícekrát, použije se obratu „, ve znění pozdějších předpisů“. 
Název vyhlášky by tedy měl znít takto: „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných 
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů“. 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučující připomínka: 
1. K celému Dílu 1: Součástí pokynů je i hodnocení rovnoměrnosti čerpání výdajů vč. 

zdůvodnění výkyvů v jednotlivých čtvrtletích (zvlášť za běžné a kapitálové výdaje). Průběh 
čerpání prostředků v průběhu roku je ovlivňován charakterem činnosti organizace (např. 
sezónní práce v ochraně přírody), termíny smluvních vztahů, harmonogram stavebních 
prací v investiční výstavbě apod. Navíc resorty předkládají zprávu o hospodaření k 30. 6. 
běžného roku se zdůvodněním čerpání rozpočtových prostředků. Vzhledem k tomu, že 
nedočerpané prostředky v běžném roce přecházejí do nároků nespotřebovaných výdajů, 
tzn., že jsou k dispozici v roce následujícím, nedochází již k nadměrným výdajům za 
neodůvodněné nákupy v závěru běžného roku. 
 
Doporučujeme proto zvážit vypuštění povinnosti hodnotit rovnoměrnost čerpání výdajů. 

Neakceptováno. Hodnocení 
rovnoměrnosti čerpání 
výdajů se zdůvodněním 
výkyvů v jednotlivých 
čtvrtletích roku (zvlášť za 
běžné a za kapitálové 
výdaje) se týká všech kapitol 
státního rozpočtu. Nelze tedy 
upravovat na základě 
požadavku jedné konkrétní 
kapitoly. Pokud se 
prostředky nečerpají 
rovnoměrně, zdůvodní každá 
kapitola na základě čeho 
nebo proč se tak děje. 

2. Díl 1, Bod 2), str. 2 - Doporučujeme doplnit do komentování i zapojení nároků 
nespotřebovaných výdajů - dle zákona č. 218/2000 Sb. jsou definovány jako 
mimorozpočtové zdroje pouze prostředky RF2 (příp. pojistné). 

Akceptováno. 

3. Pro předložení hodnotící zprávy o finančním hospodaření kapitoly a konceptu návrhu 
průvodní zprávy je navržen termín do 20. února roku následujícího po skončení 
hodnoceného roku. Při zpracování průvodní zprávy je třeba vycházet i z účetních výkazů, 
pro jejichž předání do IISSP3 je stanoven pro OSS4 a PO5 termín 20. února následujícího 
roku.  

 
S ohledem na rozsah požadovaných údajů v průvodní zprávě se termín pro její předložení do 
20. února jeví jako nedostatečný a proto navrhujeme jeho prodloužení do 28. února. 

Neakceptováno. 
Požadované termíny nelze 
posunout vzhledem 
k zákonem stanovenému 
termínu pro předložení 
návrhu SZÚ za hodnocený 
rok Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR nejpozději do 
30.4. běžného roku. Tomu 

                                            
2 Rezervní fond 
3 Integrovaný informační systém Státní pokladny 
4 Organizační složka státu 
5 Právnická osoba 
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předchází vypracování 
návrhu SZÚ, jeho projednání 
ve vnitřním i vnějším 
připomínkovém řízení a ve 
vládě. 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1. K příloze č. 2 návrhu vyhlášky, část třetí – Předkládání podkladů ke státnímu 
závěrečnému účtu 
V návrhu přílohy č. 2 navrhujeme: 
a) z ustanovení první věty vypustit slova „v tiskové formě“ a za slova „v elektronické 

podobě“ vložit slova „s uznávaným elektronickým podpisem“. 
Ustanovení první věty navrhujeme takto: „Všechny podklady pro vypracování státního 
závěrečného účtu se předkládají v termínech podle části čtvrté v elektronické podobě 
s uznávaným elektronickým podpisem, s uvedením přehledu názvů souborů, jmen 
a spojení na odpovědné pracovníky a data zpracování.“ 

b) ve druhém odstavci a ve čtvrtém odstavci vypustit slova „v jednom výtisku opatřeném 
úředním razítkem“ a vložit slova „v jednom vyhotovení elektronicky prostřednictvím 
datové schránky“. 
Ustanovení druhého odstavce navrhujeme takto: „Kraje, hlavní město Praha a 
regionální rady předkládají své podklady k návrhu státního závěrečného účtu na 
Ministerstvo financí v jednom vyhotovení elektronicky prostřednictvím datové schránky.“ 
Ustanovení čtvrtého odstavce navrhujeme takto: „Krajský úřad předkládá podklady za 
obce na Ministerstvo financí v jednom vyhotovení elektronicky prostřednictvím datové 
schránky. 

Odůvodnění: 
Ustanovení Přílohy č. 2 Části třetí první odstavec mimo jiné stanovuje, že všechny poklady 
pro vypracování státního závěrečného účtu se předkládají v tiskové formě a v elektronické 
podobě. Zároveň ve druhém odstavci krajům, hlavnímu městu Praha a regionálním radám 
a ve čtvrtém odstavci krajskému úřadu stanovuje předkládání podkladů k návrhu státního 
závěrečného účtu na Ministerstvo financí v jednom výtisku opatřeném úředním razítkem. 
 
V současné době ministerstva, kraje, regionální rady, obce komunikují, předávají si podklady 
či dokumenty zejména elektronicky, a to prostřednictvím datových schránek nebo 
prostřednictvím elektronické podatelny. Mimo jiné i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
umožňuje učinit podání mimo jiné i v elektronické podobě podepsané uznávaným 

Akceptováno. 
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elektronickým podpisem. Kraje, hlavní město Praha a regionální rady mají jako orgány 
veřejné moci datové schránky zřízeny povinně. Předkládání podkladů k návrhu státního 
závěrečného účtu v tiskové formě, je dle našeho názoru krok zpět, navíc s ohledem na to, že 
elektronická podoba je Ministerstvem financí pro zpracování stejně vyžadována. Z těchto 
důvodů navrhujeme změny ustanovení Přílohy č. 2 Části třetí tak, jak je uvedeno v připomínce 
výše. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Technologická 
agentura ČR 

Bez připomínek.  

Akademie věd 
ČR 

Bez připomínek.  

Kancelář 
prezidenta 
republiky 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA48CKBSF)



Stránka 18 (celkem 20) 

Úřad vlády ČR – 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek.  

Bezpečnostní 
informační 
služba 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Grantová 
agentura ČR 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

Bez připomínek.  
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Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Olomouckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Libereckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královéhradeck
ého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Kraje Vysočina 

Bez připomínek.  

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Střední Čechy 
 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

V Praze dne 16. srpna 2017 

Vypracovala: Mgr. Jana Rážová Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA48CKBSF)


	V.
	Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:



