
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů  orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství 

Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 

zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 51059/2017-MZE-12152    ze dne 28.8.2017, s termínem dodání stanovisek do 18.9.2017, 

vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

MPO K předkládací zprávě 

1. V obecné části odůvodnění návrhu vyhlášky se 
uvádí, že v souvislosti s přijetím návrhu vyhlášky 
bude nezbytné vynaložit nejen náklady na pořízení 
nového stejnokroje a jeho pravidelnou roční 
obměnu, ale především náklady na zajištění, 
zhotovení a poskytnutí průmyslového vzoru 
služebního stejnokroje ve výši cca 800 tisíc Kč. 
Doporučujeme tuto skutečnost zapracovat 
do předkládací zprávy, neboť ze stávajícího textu 
lze nabýt dojmu, že návrh vyhlášky nemá finanční 
dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné 
rozpočty. 

K návrhu vyhlášky 
2. Slovo „VYHLÁŠKY“ uvedené v nadpisu návrhu 

vyhlášky doporučujeme nahradit slovem 
„VYHLÁŠKA“. 

3. Pod nadpis vyhlášky je dle našeho názoru nutné 
uvést úvodní větu vyhlášky ve smyslu čl. 38 
Legislativních pravidel vlády.  

4. Čl. I - do názvu vyhlášky č. 79/1996 Sb. a vyhlášky 
č. 52/1999 Sb. navrhujeme uvést, že se jedná 
o vyhlášku Ministerstva zemědělství /viz čl. 33 
odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády/. 

5. Čl. I, bod 2 - před tečkou na konci věty 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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doporučujeme vložit uvozovky nahoře. 
6. Čl. I, bod 3 - návrh vyhlášky předpokládá, že 

podoba stejnokroje bude publikována ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství. Dáváme ke zvážení, zda 
by jeho podoba neměla být obsažena v příloze 
vyhlášky, jako tomu je u stejnokrojů příslušníků 
bezpečnostních sborů. 

7. Čl. II - v úvodní větě doporučujeme za slovo 
„Vyhláška“ doplnit slova „Ministerstva zemědělství“ 
a slova „k provedení zákona o myslivosti“ nahradit 
slovy „kterou se provádí některá ustanovení 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti“. 

8. Čl. II a III, bod 1 - doporučujeme zvážit event. 
nadbytečnost části věty začínající slovy „včetně 
vymezení povinných oděvních součástí“, neboť z 
ustanovení § 1 odst. 1 navrhované novelizace 
vyhlášky č. 79/1996 Sb. vyplývá, že stejnokroj tvoří 
povinné oděvní součásti uvedené v příloze č. 1 a 
s těmito povinnými součástmi mohou být 
kombinovány i přípustné oděvní součásti uvedené 
v téže příloze. Uvozovky nahoře a druhou tečku za 
slovem „kombinovány“ doporučujeme odstranit a 
vložit ji za zkratku „Sb.“ na konci věty v poznámce 
pod čarou. Odkaz na odstavec 2 uvedený 
v poznámce pod čarou navrhujeme vypustit, neboť 
tento odstavec upravuje stejnokroje zaměstnanců 
Vojenského lesního úřadu, a dále v poznámce pod 
čarou doporučujeme uvést celý název vyhlášky 
MZE č. 79/1996 Sb. 

9. Čl. II - dáváme ke zvážení, zda by s ohledem na 
zrušení přílohy č. 19 nebylo vhodné přílohu č. 20 
k vyhlášce MZE č. 244/2002 Sb. přečíslovat. 

K odůvodnění 

1. Upozorňujeme, že v obecné části odůvodnění není 
uvedeno zhodnocení platného právního stavu 

 
Neakceptováno. Návrh počítá s uvedením ve 
Věstníku Ministerstva zemědělství i s ohledem na 
předpokládané zadání průmyslového vzoru (viz 
odůvodnění). 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Upravena poznámka 
pod čarou a ukončení novelizačních bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Číslo přílohy ponecháno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. V odůvodnění je 
uveden jak platný stav  tak důvod změny a  
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a odůvodnění nezbytnosti jeho změny /viz čl. 14 
odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel vlády/. 

2. Obecnou část obsahující zhodnocení 
hospodářského a finančního dopadu navrhované 
právní úpravy doporučujeme formulačně upravit 
tak, aby bylo zřejmé, jak velký objem veřejných 
prostředků si navrhovaná právní úprava celkem 
vyžádá a zda jsou tyto prostředky zajištěny.  
Vzhledem k tomu, že právní úprava předpokládá 
zhotovení průmyslového vzoru stejnokroje, 
doporučujeme problematiku konzultovat s Úřadem 
průmyslového vlastnictví. 

3. Do obecné části doporučujeme doplnit chybějící 
vyhodnocení dopadu na podnikatelské prostředí a 
dále formulačně upravit vyhodnocení dopadu do 
rovnosti mužů a žen, neboť navrhovaná právní 
úprava rozděluje oděvní součásti stejnokroje zvlášť 
pro muže a zvlášť pro ženy. 

4. V obecné části týkající se zhodnocení korupčních 
rizik je dle našeho názoru zapotřebí uvést 
vyhodnocení podle Metodiky hodnocení korupčních 
rizik vydané Úřadem vlády ČR, neboť navrhovaná 
změna právní úpravy přináší jistý korupční 
potenciál. 

5. V obecné části týkající se rozhodování o provedení 
RIA doporučujeme za slovo „hodnocení“ doplnit 
slovo „dopadů“. 

6. Ve zvláštní části k části první k bodu 6 
doporučujeme uvést zdůvodnění navrhované 
změny, a to rušení používání znaku na čepici. 

7. Ve zvláštní části k části druhé k bodu 4 navrhujeme 
slova „viz ustanovení § 33 odst. 1“ dát do závorek 
nebo je vhodně zapracovat do textu odůvodnění. 

K platnému znění 

1. Upozorňujeme, že § 4 odst. 2 stávajícího znění 

finanční řešení. 
 
Akceptováno. Text odůvodnění doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  Odůvodnění doplněno   
o  dopad na podnikatelské prostředí. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Vyhláška nepřináší 
korupční rizika. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn.  
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění doplněn. 
 
 
Akceptováno. Text doplněn o závorky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.Text upraven. 
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vyhlášky MZE č. 79/1996 Sb. stanoví, že ke 
stejnokroji se nosí nízké hnědé boty, avšak 
navrhovaná právní úprava uvádí jako součást 
stejnokroje určeného ženám pouze hnědé lodičky. 

2. V příloze č. 1 k vyhlášce MZE č. 79/1996 Sb. jsou 
vyjmenovány součásti služebního stejnokroje. 
Doporučujeme zvážit uvedení specifikace materiálu 
u těch součástí stejnokroje, které jsou v přímém 
styku s pokožkou. Nevhodný materiál může být 
příčinou podráždění kůže a vyvolání kožní alergie. 

3. V příloze č. 2 k vyhlášce MZE č. 79/1996 Sb. a 
v příloze č. 12 k vyhlášce č. 197/2004 Sb. 
doporučujeme uvést obrázky odznaků státní správy 
lesů a rybářství a dále opravit přeškrtnutý text tak, 
aby bylo zřejmé, že zmíněná příloha č. 12 se 
neruší.  

 

Ke stejnokroji se nosí nízké boty. Bližší popis 

obuvi bude zveřejněn ve věstníku MZe. 

 
 
Neakceptováno. Bude specifikováno při 
výběrovém řízení na zhotovitele.  
 
 
 
 
Akceptováno. Text s výjimkou vyobrazení znaku 
opraven. 

   

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K úvodní větě návrhu 

Upozorňujeme, že v návrhu zcela schází úvodní věta, v 
důsledku čehož tento neobsahuje určení, podle kterých 
zmocňovacích ustanovení Ministerstvo zemědělství 
vyhlášku vydává. Uvedení zákonného zmocnění je 
nicméně nezbytnou náležitostí návrhu prováděcího 
právního předpisu, pročež požadujeme úvodní větu do 
návrhu doplnit. Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K části první čl. I bodům 1 až 5 (§ 1) 

a) Nesouhlasíme s postupem, aby vyhláška č. 79/1996 
Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní 
správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky č. 
52/1999 Sb. (dále jen „vyhláška č. 79/1996 Sb.“), 
upravovala pouze „rámcovou“ podobu stejnokroje a jeho 
„konkrétní“ podoba byla zveřejněna ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství. Ustanovení § 1 je nadepsáno 
„Vymezení podoby služebního stejnokroje“, tudíž by 

 
Akceptováno. Text úvodní věty doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Návrh počítá 
s uvedením ve Věstníku Ministerstva zemědělství i 
s ohledem na předpokládané zadání 
průmyslového vzoru (viz odůvodnění). 
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podoba stejnokroje ve vyhlášce č. 79/1996 Sb. skutečně 
měla být vymezena, čemuž nasvědčuje i obvyklá praxe 
v případě úpravy služebních stejnokrojů, kdy například u 
policistů či hasičů obsahují příslušné vyhlášky jak slovní 
popis stejnokrojů, tak jejich ilustrativní vyobrazení. Z toho 
důvodu doporučujeme ponechat odstavce 1 a 2 
v dosavadním znění, nahradit odstavec 3 například 
následujícím zněním „(3) Odstavce 1 a 2 se vztahují také 
na stejnokroj zaměstnanců Vojenského lesního úřadu.“ a 
nepřečíslovávat odstavec 4. Tato připomínka je zásadní.  

b) Jelikož další dvě novelizované vyhlášky toliko odkazují 
na vyhlášku č. 79/1996 Sb., doporučujeme v § 1 
specifikovat, že se jedná o služební stejnokroj 
zaměstnanců orgánů státní správy lesů, aby toto bylo 
hned při prvním pohledu na ustanovení patrné. Konkrétně 
navrhujeme v nadpisu § 1 doplnit slova „zaměstnanců 
orgánů státní správy lesů a jejich označení“ a 
v dosavadním znění § 1 odst. 1, které doporučujeme 
zachovat (viz výše), vložit za slova „Služební stejnokroj“ 
slova „zaměstnanců orgánů státní správy lesů“. 

 

3. K části první čl. I bodu 9 (příloha č. 1) 

a) S ohledem na legislativní zkratku „stejnokroj“ 
zavedenou v § 1 odst. 1 doporučujeme z nadpisu přílohy 
č. 1 vypustit slovo „služebního“. 

b) Doporučujeme tabulku, jež tvoří obsah přílohy č. 1, 
graficky zpracovat obdobně jako ve zrušované příloze č. 
19 k vyhlášce č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť tento způsob grafické úpravy 
považujeme za přehlednější. 

 

4. K nadpisu části druhé a k úvodní větě čl. II 

Upozorňujeme na uvedení chybného názvu vyhlášky 
týkající se myslivosti, pročež doporučujeme nahradit slova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Nadpis upraven. 
 
 
 
Neakceptováno. Tabulka jak je navržena 
ponechána.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Název upraven. 
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„(,) k provedení zákona o myslivosti“ slovy „, kterou se 
provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti“. 

 

5. K části druhé čl. II bodu 1 (§ 33 odst. 1) a k části třetí 
čl. III bodu 1 (§ 24 odst. 1) 

a) Pro zpřesnění navrhované textace daných ustanovení 
doporučujeme nahradit slova „vykonávajících státní 
správu“ slovy „orgánů státní správy“ a vložit za slova 
„včetně vymezení“ slovo „jeho“. 

b) Jelikož se jedná o první citaci vyhlášky č. 79/1996 Sb., 
v novelizovaných vyhláškách, doporučujeme v 
poznámkách pod čarou uvést její úplnou citaci, tj. nahradit 
slova „vyhlášky č. 79/1996 Sb., ve znění vyhlášky 
č. …/2017 Sb.“ slovy „k vyhlášce č. 79/1996 Sb., 
o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní 
správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

6. K části druhé čl. II bodu 3 (§ 33 odst. 3) a k části třetí 
čl. III bodu 3 (§ 24 odst. 3) 

S ohledem na pravidla gramatiky doporučujeme 
novelizační body upravit tak, aby v předmětných 
ustanoveních po provedení navrhovaných změn nezůstala 
před slovem „než“ nadbytečná čárka. 

7. K části čtvrté čl. IV 

Jsme toho názoru, že navrhovaná textace přechodného 
ustanovení by měla být zpřesněna, pročež doporučujeme 
její nahrazení například následujícím zněním: „Služební 
stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství podle dosavadní právní úpravy 
mohou být používány nejdéle do 2 let ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky.“. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Doplněno v příslušných 
ustanoveních  slovo „jeho“. 
 
 
Akceptováno. Citace vyhlášky upravena.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Tato část textu 
není předmětem novely. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text přechodného ustanovení 
považuje předkladatel za vypovídající. 
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Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 3 – k § 1 odst. 1 vyhlášky č. 79/1996 Sb.:  
 Podle zmocňovacího ustanovení § 51 odst. 3 
lesního zákona má Ministerstvo zemědělství „podrobnosti 
o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní 
správy lesů“ stanovit právním předpisem. Navržená nová 
poslední věta § 1 odst. 1 je proto nepřípustným případem 
subdelegace na dokument neprávní povahy. Navrhujeme 
proto předmětný novelizační bod z návrhu vypustit, 
přičemž pokud by předkladatel považoval za nezbytné 
oficiálně zveřejnit předepsanou podobu stejnokroje, měl by 
tak učinit v příloze vyhlášky, jako je tomu u právních 
předpisů upravujících služební stejnokroje příslušníků 
bezpečnostních sborů či Armády České republiky – viz 
např. vyhláška č. 387/2010 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodům 2 a 4 – k § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
79/1996 Sb.: 
 Dáváme na zvážení, zda v zájmu zpřesnění textu 
ustanovení nedoplnit za slova „služební stejnokroj“ (tedy 
zahrnout do zkracovaného textu) i slova „zaměstnanců 
orgánů státní správy lesů“.  
 S ohledem na § 47 odst. 2 lesního zákona se pak 
jeví nově navržený odstavec 2 jako nadbytečný – ostatně 
jeho dikce „stejnokrok … se vztahuje na…“ není 
legislativně ani stylisticky zdařilá. Pokud by se předkladatel 
přesto domníval, že je třeba otázku zaměstnanců 
Vojenského lesního úřadu vyřešit výslovně, navrhujeme 
slova „zaměstnanců Vojenského lesního úřadu“ doplnit do 
pasáže zkracované legislativní zkratkou „stejnokroj“. 
 
K čl. I bodu 7 – k § 4 odst. 2 vyhlášky č. 79/1996 Sb.: 
 Upozorňujeme, že v příloze č. 1 je uvedeno, že 
povinnou součástí ženského stejnokroje jsou hnědé 
lodičky. V § 4 je však stanoveno, že „ke stejnokroji se nosí 

Neakceptováno. Vysvětleno. Návrh počítá 
s uvedením ve Věstníku Ministerstva zemědělství 
i s ohledem na předpokládané zadání 
průmyslového vzoru (viz odůvodnění). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Navržený text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
Ke stejnokroji se nosí nízké boty. Bližší popis 

obuvi bude zveřejněn ve věstníku MZe. 
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nízké hnědé boty“. Ty jsou však povinnou součástí 
stejnokroje pouze pro muže. Doporučujeme proto § 4 odst. 
2 v tomto směru upravit. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Doporučujeme do návrhu vyhlášky doplnit úvodní 
větu podle čl. 38 Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. II bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 14 vyhlášky 
č. 244/2002 Sb.:  
 S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme použít úplnou citaci vyhlášky č. 
79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců 
orgánů státní správy lesů a o jejich označení. 

Tuto připomínku uplatňujeme i k poznámce pod 
čarou č. 12 v čl. III bodu 1 navrhované vyhlášky (tedy 
v novele vyhlášky č.197/2004 Sb.) a dále upozorňujeme, 
že navržená úprava poznámky pod čarou č. 12 
neodpovídá znění uvedenému v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn. Doporučujeme proto 
tento nesoulad odstranit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Úvodní věta doplněna. 
 
 
 
Akceptováno. Citace vyhlášky upravena. 
 

Ministerstvo financí 1) V materiálu se uvádí, že dle kvalifikovaného odhadu by 
cena povinných součástí služebního stejnokroje mohla 
dosahovat cca 30 000 Kč. Požadujeme do materiálu 
uvést také informaci, kolik činí aktuální cena povinných 
součástí služebního stejnokroje pro státní správu lesů 
a pro státní správu myslivosti a rybářství. 

 

2) V návrhu, tak jak je předložen, chybí uvozovací věta, v 
níž je třeba uvést zmocňovací ustanovení příslušného 
zákona, podle kterého má být novela příslušné 

Akceptováno. Text odůvodnění doplněn. Aktuální 
cena povinných součástí služebních stejnokrojů 
zaměstnanců orgánů státní správy lesů činí 
15 364 Kč, služebních stejnokrojů zaměstnanců 
orgánů státní správy myslivosti činí 10 600 Kč pro 
muže a 9 900 Kč pro ženy, služebních stejnokrojů 
zaměstnanců orgánů státní správy rybářství činí 
10 600 Kč pro muže a 10 000 Kč pro ženy. 
 
Akceptováno. Úvodní věta doplněna.  
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vyhlášky vydána. Vzhledem k tomu, že každá z 
novelizovaných vyhlášek byla vydána na základě 
jiného zákona (zákon o lesích, zákon o myslivosti, 
zákon o rybářství), je nezbytné předložený návrh 
vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti 
s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů 
státní správy lesů, myslivosti a rybářství rozdělit na 
samostatné novelizace vyhlášek č. 79/1996 Sb., 
č. 244/2002 Sb. a č. 197/2004 Sb., a tyto standardně 
zpracovat podle zásad Legislativních pravidel vlády, 
stanovených pro prováděcí právní předpis včetně toho, 
že každá ze samostatných novel bude mít své 
samostatné přechodné ustanovení ve znění 

„ Čl. II 
Přechodné ustanovení 
 Služební stejnokroje podle vyhlášky č. ……. 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky, mohou být užívány nejpozději do 31. 
prosince 2019.“. 

3) Z čl. I je třeba vypustit bod 3, protože jde o zmocnění, 
které nemůže být součástí prováděcího právního 
předpisu.  Nevidíme důvod, proč by vyobrazení 
stejnokroje nemohlo být uvedeno v příloze vyhlášky, a 
tedy proč by do § 1 odst. 1 nemohla být doplněna 
např. tato věta: 

„Vyobrazení stejnokroje je uvedeno v příloze č. 2 k 
této vyhlášce.“.  

Odkazujeme v tomto směru např. na vyhlášku č. 
286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, 
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném 
provedení a označení služebních vozidel celní správy 
nebo vyhlášku o vojenských znacích a stejnokrojích  
(vyhl. č. 387/2010 Sb.) 

Na základě této připomínky je třeba zpřesnit označení 
dosavadních příloh vyhlášky, odkazy na ně v textu 
vyhlášky a upravit číslování novelizačních bodů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  Návrh počítá 
s uvedením ve Věstníku Ministerstva zemědělství 
i s ohledem  na  předpokládané zadání 
průmyslového vzoru (viz odůvodnění). 
 

Konfederace V daném případě nejde o klasickou novelu vyhlášky, Neakceptováno. Návrh je zpracován v souladu 
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zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 
 

ale o vyhlášku, kterou se novelizují tři vyhlášky, a to 
vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců 
orgánů státní správy lesů a o jejich označení, dále 
pak vyhláška k provedení zákona o myslivosti a 
konečně vyhláška k provedení zákona o rybářství. 
KZPS ČR proto doporučuje přechodné ustanovení 
navrhované jako samostatná část čtvrtá promítnout 
do změn všech tří vyhlášek, část čtvrtou tak vypustit a 
jako část čtvrtou nově označit stávající část pátou, 
která upravuje účinnost. Důvodem tohoto doporučení 
je skutečnost, že právní praxe dnes již jen ve zcela 
minimálním množství případů využívá klasickou 
Sbírku zákonů, ale pracuje s přehledy legislativy typu 
CODEXIS, ASPI apod.   
  
 Z těchto důvodů hrozí reálné nebezpečí, že 
v těchto programech se přechodné ustanovení 
promítne pouze do změny vyhlášky o služebních 
stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů 
a o jejich označení a nepromítne se již do změn 
vyhlášek o provedení zákona o myslivosti a 
k provedení zákona o rybářství. Z těchto důvodů 
doporučujeme, aby přechodné ustanovení 
v navrhované části čtvrté bylo zařazeno jako 
samostatné novelizační ustanovení do části prvé, 
části druhé a části třetí a část pátá byla přečíslována 
na část čtvrtou. 
 

s LPV. 
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