
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské 
řízení  

Dle LPV byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra MPO dne 21. září 2017 s termínem dodání stanovisek 
do 13. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR –
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum 
a inovace 
(ÚVČR-RVV) 

Připomínka doporučující: 

Pro lepší srozumitelnost doporučujeme stanovit účinnost 
následovně: „Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním 
dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po 
jejím vyhlášení.“ 

 
 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 
(MZe) 

Připomínky doporučující: 
 

1. K nadpisu: Na konci nadpisu vyhlášky 
doporučujeme odstranit čárku. 

2. K Čl. I: V úvodní větě doporučujeme za slovem 
„řízení“ vložit čárku. 

3. K platnému znění: Názvy jednotlivých paragrafů 
doporučujeme nezvýrazňovat tučně. V rámci 
platného znění by tučně měly být zvýrazněny 
pouze změny provedené oproti stávajícímu znění 
vyhlášky. 

Dále doporučujeme nové znění § 18 odst. 7 zvýraznit 
tučně. 

 
 
Akceptováno  
Připomínky zapracovány do materiálu. 
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Ministerstvo 
financí 
(MF) 

Připomínky legislativně – technické 
 
1. V názvu vyhlášky doporučujeme odstranit na konci 

věty čárku. 
2. Nabytí účinnosti vyhlášky doporučujeme stanovit 

konkrétním datem. 

 
 
Akceptováno  
 
Akceptováno jinak 
Účinnost vyhlášky upravena v souvislosti s připomínkami ÚVČR – 
RVV a MV. 
 
 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy  
(MŠMT) 
 

Připomínka doporučující: 

Ke Zvláštní části Odůvodnění:  
Zvláštní část Odůvodnění je velmi obecně pojatá, 
s minimální vypovídací hodnotou, neboť ve většině 
případů pouze popisuje změny, které předkládaný materiál 
zavádí, aniž by je vysvětlovala. Např. v Odůvodnění není 
vysvětlen důvod vypuštění závěru věty v § 5 odst. 5, 
případně k § 18 odst. 6 by mohlo být příkladmo uvedeno, 
co se rozumí „významnou změnou hodinové předpovědi“. 
Doporučujeme Zvláštní část Odůvodnění rozšířit. 

 
 
 
Akceptováno 
Zvláštní část odůvodnění byla doplněna. 

Ministerstvo 
vnitra 
(MV) 

 
Připomínka doporučující: 
 
K čl. I bodu 10 – k § 18 odst. 7: 
 Formulaci, podle níž mají být údaje předávány 
„elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
pokládáme za nestandardní. V souladu se stávající 
legislativní praxí postačí, když bude pouze uvedeno, že 
údaje jsou předávány „elektronicky“ (srov. vyhláška  
č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění 
vyhlášky č. 416/2016 Sb.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
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Připomínky legislativně technického a formálního 
charakteru: 
 
K názvu: 
 Doporučujeme v názvu navrhovaného 
prováděcího právního předpisu odstranit nadbytečnou 
čárku, která je umístěna na jeho konci. 
 
K čl. I – k úvodní větě: 
 Navrhujeme před slova „se mění“ doplnit chybějící 
čárku. 
 
K čl. II – k účinnosti: 
 Postrádáme zdůvodnění, proč byla zvolena 
neobvykle dlouhá legisvakanční lhůta, když sám 
předkladatel opakovaně deklaruje, že navrhované změny 
jsou pouze technického charakteru (realizace 
softwarového řešení). 
 Rovněž navrhujeme ustanovení zpřesnit a za slovo 
„měsíce“ doplnit slovo „následujícího“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 
Akceptováno 
Připomínky zapracovány do materiálu. 
(viz doporučující připomínky z ÚVČR – RVV a MŠMT).  
 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
(MMR) 

Připomínky doporučující: 

 
1. Doporučujeme předkladateli v nadpisu vyhlášky 

zrušit čárku za názvem vyhlášky.  
 

2. Doporučujeme předkladateli provést kontrolu 
úvodní věty vyhlášky a případně upravit znění 
úvodní věty ve smyslu čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. V úvodní větě návrhu vyhlášky jsou 
dle našeho názoru uvedeny některé zákony, které 
nenovelizují ustanovení § 98a odst. 1 písm. b) 

 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
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zákona č. 458/2000 Sb., a to například zákon č. 
104/2015 Sb. nebo zákon č. 131/2015 Sb.  
 

K odůvodnění 
 

3. Doporučujeme předkladateli, aby do názvu a 
obsahu části A) obecné části odůvodnění (nebo 
případně na jiné vhodné místo odůvodnění) 
výslovně doplnil i požadavek uvedený v čl. 14 odst. 
1 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 
 

4. Doporučujeme předkladateli, aby v textu 
odůvodnění na straně 1, 2 a 3 opravil název 
vyhlášky č. 345/2012 Sb. a to tak, že za slova „o 
dispečerském řízení“ vloží slova „plynárenské 
soustavy“.  
 

K předkládací zprávě 
 

5. Doporučujeme předkladateli provést v prvním 
odstavci předkládací zprávy úpravu dle připomínky 
č. 4). 

 
 
 
 
 
Akceptováno 
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 
 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Připomínka zapracována do materiálu. 
 
 

V Praze dne 19. října 2017 

Vypracoval: Ing. Pavel Kodada Podpis: 

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


