
III. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem  ministra financí ze dne 2.10.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 9.10.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Legislativně technické připomínky 

 
1) Podle čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) je příloha součástí 
právního předpisu, přičemž text přílohy se uvádí na samostatné stránce či stránkách. 
Z tohoto důvodu by měla být příloha uvedena na následující straně za textem jednotlivých 
ustanovení vyhlášky jako část I materiálu, tj. v jednom souboru 
 

akceptováno 

2) Podle čl. 16 odst. 4 LPV je součástí návrhu vyhlášky též odůvodnění. Text odůvodnění 
návrhu vyhlášky by měl být v souladu s předchozí připomínkou druhou částí předloženého 
materiálu. Podle poznámky č. 1 v příloze č. 1 k LPV navazuje číslování stránek důvodové 
zprávy na číslování stránek vládního návrhu zákona. U návrhu vyhlášky se číslování 
stránek odůvodnění použije obdobně. Z tohoto důvodu je nutné upravit též číslování 
stránek odůvodnění.  
 
 

akceptováno 

3) V návaznosti na první a druhou připomínku požadujeme upravit odpovídajícím 
způsobem obálku návrhu vyhlášky 

akceptováno 
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Stránka 2 (celkem 2) 

K důvodové zprávě 

 V obecné části odůvodnění vyhlášky chybí při výčtu zaměstnavatelů podle § 109 
odst. 3 písm. f) zákoníku práce „regionální rada regionu soudržnosti“ (předposlední 
odstavec na první straně odůvodnění). 

akceptováno 

Ministerstvo 

vnitra 

K názvu: 
 Z formálního hlediska doporučujeme slova „ze dne …. 2017,“ neuvádět 
zvýrazněným (tučným) písmem – viz čl. 33 Legislativních pravidel vlády. 
 
K příloze: 
 Základní sazby zahraničního stravného jsou stanoveny v příloze navrhovaného 
právního předpisu. Podle čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je příloha součástí 
právního předpisu. V souladu s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se pak text 
přílohy k právnímu předpisu uvádí za textem právního předpisu na samostatné stránce či 
stránkách. Doporučujeme tedy, aby příloha obsahující základní sazby zahraničního 
stravného byla připojena přímo za text vyhlášky a nebyla koncipována jako samostatná část 
předkládaného materiálu.  
 V návaznosti na tuto změnu je pak nezbytné upravit i obálku materiálu, kdy v části 
Obsah by měl být odstraněn bod III. 
 
K odůvodnění: 
 Obecnou část odůvodnění doporučujeme upravit tak, aby odpovídala čl. 16 odst. 4  
ve spojení s čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, kdy upozorňujeme na chybějící 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů a zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

akceptováno. 

   

 

Ostatní připomínková místa neuplatnila žádné připomínky 

V Praze dne 11.10.2017 

Vypracoval: Ing. Pavel Svatý Podpis: Pavel Svatý 
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