
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem a o jednacím řádu Dozorčího orgánu 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 8. listopadu 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 29. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra K § 3 odst. 1: 

 Doporučujeme revidovat text předmětného ustanovení, které je v předložené 
podobě terminologicky nepřesné. 
1. V první větě není zřejmé, co je míněno „ověřeným stejnopisem“, neboť stejnopis 

(jedno z identických vyhotovení) není třeba ověřovat. Obvykle se rozlišuje právě 
mezi stejnopisem a jeho kopií, která může být úředně ověřena. 

2. Jmenování či pověření je akt, nikoli dokument, a tudíž lze předat nikoli stejnopis 
(či kopii) jmenování, nýbrž listiny dokládající jmenování (identicky i v případě 
pověření). 

3. Taktéž není jasný význam spojení „elektronická adresa“ použitého ve druhé 
větě. Pokud má předkladatel na mysli emailovou adresu, ta je v právních 
předpisech označována obvykle jako „adresa elektronické pošty“. 

4. Výraz „organizace“ považujeme za nepatřičný, neboť neodpovídá aktuální 
české právní terminologii. Ostatně ministerstva financí, zdravotnictví a práce a 
sociálních věcí by za organizace ani nebylo možné považovat. S uvedeným 
pojmem nepracuje ani zákon č. 300/2008 Sb.  
Tuto připomínku vztahujeme i k § 5 písm. a). 

 
1. Akceptováno. 
Slovo „ověřený“ bylo vypuštěno. 
 
 
2. Akceptováno. 
Text návrhu upraven podle připomínky. 
 
3. Akceptováno. 
Text návrhu upraven podle připomínky. 
 
4. Akceptováno. 
Slovo „organizace“ bylo nahrazeno slovy „příslušné zdravotní 
pojišťovny nebo ministerstva“. 
 

K § 5: 
Pro větší přehlednost doporučujeme závěrečnou větu ustanovení vyčlenit 

jako samostatný odstavec. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 1. K využívání legislativních zkratek zavedených v prováděném zákoně 
Upozorňujeme na terminologicky nejednotný přístup předkladatele k textaci návrhu, 

Akceptováno. 
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spravedlnosti kdy v některých případech využívá legislativních zkratek zavedených v prováděném 
zákoně (např. Dozorčí orgán, správce zvláštního účtu, nákladný pojištěnec) a v 
jiných případech využívá úplného znění daných pojmů (např. zvláštní účet veřejného 
zdravotního pojištění vs. legislativní zkratka „zvláštní účet“ podle § 20 odst. 1 
prováděného zákona). Doporučujeme proto popsaný přístup sjednotit. 
2. K úvodní větě a signatuře návrhu 
Vzhledem k novelizovanému znění návětí § 21f prováděného zákona, tj. 
„Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí“, dáváme ke zvážení, 
zda by úvodní věta návrhu neměla být formulována shodně s citovanou textací 
zmocňovacího ustanovení a zda by v závěru návrhu neměl být doplněn podpis 
ministra financí, který je též oficiálním spolupředkladatelem materiálu. Jsme toho 
názoru, že se v případě předkládaného návrhu jedná o odlišnou situaci, než jaká 
byla u předchozí derogované vyhlášky č. 644/2004 Sb., jelikož tato byla vydávána „v 
dohodě s Ministerstvem financí“, což je jemnější vyjádření součinnosti na přípravě 
prováděcího právního předpisu, pro kterou postačoval toliko podpis tehdejší 
ministryně zdravotnictví. 

Částečně akceptováno. 
Podpisová doložka byla doplněna, úvodní věta návrhu 
ponechána v navrhovaném znění v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

3. K úvodní větě návrhu 
Doporučujeme upřesnit citaci zmocňovacího ustanovení vložením textu „písm. b) a 
c)“ za slova „podle § 21f“, neboť zbylá písmena daného paragrafu jsou prováděna 
jinými vyhláškami. 

Akceptováno. 

4. K § 1 
Doporučujeme ustanovení z návrhu pro nadbytečnost vypustit, jelikož pouze 
duplicitně opakuje, co je již dostatečně patrné z názvu předkládané vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že oblast přerozdělování pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění bude upravovat více 
podzákonných právních předpisů, považuje z důvodu 
přehlednosti předkladatel za žádoucí výslovně vymezit oblast, 
kterou daná vyhláška upravuje. 

5. K § 2 a § 3 odst. 5 a 6 
Máme za to, že v souladu s terminologií prováděného zákona by mělo být v těchto 
ustanoveních užíváno pojmu „příslušná zdravotní pojišťovna“, pročež doporučujeme: 

• v § 2 odst. 1 vložit za slovo „Pokud“ slovo „příslušná“ a za slova „celkové 
částky“ vložit slova „pro příslušnou zdravotní pojišťovnu“; 

• v § 2 odst. 2 nahradit slovo „každou“ slovem „příslušnou“ a vložit za slovo 
„nárokem“ slovo „příslušné“; 

Akceptováno. 
Pouze v § 2 odst. 1 nebyla doplněna slova „pro příslušnou 
zdravotní pojišťovnu“, neboť se daná část ustanovení odkazuje 
na výpočet celkové částky k přerozdělení mezi všechny 
zdravotní pojišťovny. 
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• v § 3 odst. 5 vložit za slovo „sdělené“ slovo „příslušnými“; a 
• v § 3 odst. 6 vložit za slovo „údajů“ slovo „příslušných“. 

6. K § 2 odst. 1 
Doporučujeme zpřesnit odkaz na prováděný zákon vložením textu „písm. c)“ za 
slova „podle § 21 odst. 1“, jelikož se zbylá písmena citovaného ustanovení týkají 
počtů pojištěnců, nikoli výše vybraného pojistného. 

Akceptováno. 

7. K § 2 odst. 2 
a) Nespatřujeme věcné propojení mezi materií obsaženou v tomto ustanovení 
a § 21b prováděného zákona, na nějž je v něm odkazováno. Doporučujeme proto 
daný odkaz buď revidovat, anebo vysvětlit jeho důvodnost. 
b) S ohledem na textaci předchozí derogované vyhlášky na dané téma, jakož 
i prováděného zákona dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné vložit za slova 
„podle § 21b zákona“ slova „po přerozdělování“ a nahradit slovo „vyplacených“ slovy 
„jí poskytnutých“. 

A) Vysvětleno. 
Podle § 21b zákona je počítána platba, kterou po spočtení 
nároku z přerozdělování podle indexů (§ 21) a podle nákladných 
pojištěnců (§ 21a), a po započítání výše vybraného pojistného za 
předchozí kalendářní měsíc, zdravotní pojišťovna obdrží ze 
zvláštního účtu (§ 21b odst. 1), pokud její nárok vybrané pojistné 
převyšuje, nebo odvede na zvláštní účet (§ 21b odst. 2), pokud 
její nárok je nižší než výše pojistného, které vybrala. § 2 odst. 2 
vyhlášky vede k tomu, že tato kladná či záporná částka 
připadající na zdravotní pojišťovnu z přerozdělování je 
zaokrouhlena na celé koruny dolů. 
 
B) Částečně akceptováno. 

8. K § 3 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 3 
Nepovažujeme za vhodné používání pojmu „jednatel“ ve vztahu k jednomu ze členů 
Dozorčího orgánu (dále jen „DO“). Jednak to nesprávně evokuje dojem, že DO je 
samostatnou osobou, která prostřednictvím jednatele (tj. orgánu DO) jedná, jednak 
není jasné, proč je tato funkce vůbec specificky definována. Jednatel má podle 
návrhu pouze administrativní úkoly – jsou mu předávány kontaktní údaje (§ 3 odst. 
1), obecně „plní úkoly uložené mu Dozorčím orgánem v souvislosti se zajištěním 
činnosti Dozorčího orgánu“ (§ 3 odst. 2) a vyhotovuje zápis o průběhu jednání DO (§ 
4 odst. 3). Za standardní bychom považovali směřovat tyto úkoly na předsedu a 
věcně nespatřujeme důvod pro samostatnou roli jednatele. Doporučujeme tedy spojit 
pozice jednatele a předsedy,  
tj. nahradit všechny výskyty jednatele předsedou. Alternativně by bylo vhodné 
alespoň na místo o jednateli hovořit např. o tajemníkovi. Nadto lze také uvažovat 
o umožnění delegace některých úkolů předsedy na jiného člena DO. 

Akceptováno. 
Nově návrh používá pojem „tajemník“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATYFZ6AQ)



9. K § 3 odst. 1 
a) Z hlediska zásad tvorby legislativy doporučujeme upravit textaci celého odstavce 
1 do jednotného čísla, tj. neformulovat, co činí členové, nýbrž člen. 
b) Doporučujeme zpřesnit odkaz na prováděný zákon vložením textu „odst. 1“ za 
slova „podle § 21d“, jelikož pouze odstavec 1 citovaného ustanovení je v daném 
případě relevantní. 
c) Pro vyjasnění ustanovení doporučujeme vložit za slova „jednateli Dozorčího 
orgánu“ slovo „své“. 

Akceptováno. 
 

10. K § 3 odst. 2 až 4 a § 4 a 5 
V zájmu sjednocení navrhované textace doporučujeme u všech výskytů pojmů 
„předseda“, „místopředseda“, „jednatel“ (pokud by v návrhu zůstával, což 
nedoporučujeme) a „jednání“ doplnit, chybějí-li, slova „Dozorčího orgánu“ (na rozdíl 
od pojmu „člen Dozorčího orgánu“, resp. „člen“, totiž nejsou u těchto pojmů 
zavedeny příslušné legislativní zkratky). V případě kumulace pojmů samozřejmě 
postačuje doplnění předmětných slov teprve za posledním z nich (např. předseda, 
místopředseda a jednatel Dozorčího orgánu). 

Akceptováno jinak. 
Byly doplněny příslušné legislativní zkratky. 

11. K § 3 odst. 4 a 5 a § 4 odst. 1 
Dáváme ke zvážení, zda je nezbytné zavádět v návrhu další speciální pojem „osoba 
zastupující správce zvláštního účtu“. Máme za to, že se tato osoba fakticky překrývá 
s členem DO pověřeným Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen „VZP“) 
podle § 21d odst. 1 písm. d) prováděného zákona. Pokud se má jednat o osobu 
odlišnou od člena DO pověřeného VZP, bylo by třeba toto jednoznačně vyjádřit a 
postavit tak na jisto, že se jednání DO za VZP účastní dvě různé osoby:  
1) člen DO pověřený VZP a 2) osoba zastupující správce zvláštního účtu. 
Doporučujeme proto návrh v daném smyslu revidovat. 

Vysvětleno. 
Návrh je záměrně konstruován tak, aby umožňoval obě zmíněná 
řešení. 

12. K § 3 odst. 5 větě první 
Vzhledem k vyšší míře stylistické neobratnosti doporučujeme nahradit navrhované 
znění např. takto: „Při každém jednání Dozorčího orgánu osoba zastupující správce 
zvláštního účtu informuje členy o hospodaření se zvláštním účtem a o výsledcích 
provedeného měsíčního přerozdělování a předává členům údaje sdělené 
příslušnými zdravotními pojišťovnami podle zákona.“. 

Akceptováno. 

13. K § 4 
Doporučujeme uspořádat jednotlivé odstavce daného paragrafu v pořadí: 1) způsob 
hlasování DO, 2) zápisy z jednání DO a 3) záznamy z jednání DO, neboť takovou 

Akceptováno. 
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strukturu považujeme za logičtější (např. v současném odstavci 1 se odkazuje na 
způsob hlasování DO, který je popsán teprve v odstavci 2, což by bylo smysluplnější 
naopak). 
14. K § 4 odst. 1 větě první 
a) Nevhodně zvolené slovo „započetím“ doporučujeme nahradit slovem „začátkem“ 
nebo „zahájením“. 
b) Doporučujeme nahradit slovo „účastníci“ slovem „členové“, neboť nám není 
zřejmé, z jakého důvodu by se měly na pořízení zvukového záznamu dohodnout též 
jiné osoby než členové DO a proč by vůbec takovéto osoby měly být na jednání DO 
přítomny. Pokud je slovo „účastníci“ voleno kvůli problematice „osoby zastupující 
správce zvláštního účtu“, pak odkazujeme též na naši připomínku č. 11. 

Akceptováno. 

15. K § 4 odst. 1 větě druhé 
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „s tím, že při rovnosti hlasů pro a 
proti se zvukový záznam nepořizuje“. Podle § 4 odst. 2 návrhu může DO přijmout 
usnesení většinou hlasů, což jsou s ohledem na § 21d odst. 2 prováděného zákona 
tři hlasy (z celkových pěti hlasů). Ve vztahu k § 4 odst. 1 návrhu tak jakákoli možná 
rovnost hlasů (1 pro + 1 proti nebo 2 pro + 2 proti) znamená nesouhlas s pořízením 
zvukového záznamu. 

Akceptováno. 

16. K § 4 odst. 2 větám první až čtvrté 
Vzhledem k vyššímu množství formulačních neobratností doporučujeme nahradit 
navrhované znění např. následujícím způsobem: „Dozorčí orgán rozhoduje formou 
usnesení a je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s alespoň třemi hlasy. O 
přijetí usnesení se hlasuje veřejně a je k němu třeba většina hlasů.“. 

Akceptováno. 

17. K § 4 odst. 2 větě páté 
Doporučujeme zvážit změnu pravidel ohledně rovnosti hlasů. Dle navrhovaného 
modelu může docházet k nelogickým situacím, kdy např. za stavu 1 pro + 1 proti + 3 
se zdrželi nebo 1 pro +  
1 proti + 1 se zdržel dochází automaticky k opakování jednání DO, zatímco např. 
stav 2 pro + 3 se zdrželi nebo 2 pro + 1 se zdržel znamená nepřijetí usnesení. 

Akceptováno. 
Původně navrhovaná věta pátá byla vypuštěna. 

18. K § 4 odst. 2 větě šesté 
a) Upozorňujeme na změnu terminologie prováděného zákona, kdy tento již 
nehovoří o „zaměstnaneckých pojišťovnách“, pročež považujeme za nezbytné sladit 

Akceptováno. 
Návrh byl upraven tak, aby bylo hlasování „členů zastupujících 
další zdravotní pojišťovny“ upraveno jednoznačně. V tomto 
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textaci shora uvedeného ustanovení návrhu se zákonem o pojistném na zdravotní 
pojištění, a to konkrétně nahrazením: 

• slov „Hlas zaměstnaneckých pojišťoven“ slovy „Hlas členů zastupujících 
další zdravotní pojišťovny“; 

• slova „zaměstnanecké“ slovy „další zdravotní“; a 
• slov „hlas zaměstnaneckých pojišťoven zdržel“ slovy „členové zastupující 

další zdravotní pojišťovny zdrželi“ (zdržet hlasování se mohou pouze 
hlasující, nikoli jejich hlas). 

b) Doporučujeme vyčlenit větu šestou, tj. poslední větu, jako samostatný odstavec a 
vyjasnit pravidla pro samostatné hlasování dalších zdravotních pojišťoven. Podle § 
21d odst. 1 písm. e) prováděného zákona jsou členy DO po jednom zástupci za 
každou další zdravotní pojišťovnu, kterých je podle aktuálního stavu šest. Podle 
odstavce 2 citovaného paragrafu pak tito členové DO mají dohromady jeden hlas. 
Není nicméně jasné, jakým způsobem by bylo možné zjišťovat tento hlas podle 
přítomných hlasujících členů DO zastupujících další zdravotní pojišťovny: Stačila by 
k platnosti hlasu přítomnost jediné další zdravotní pojišťovny? Je pro platnost hlasu 
členů DO zastupujících další zdravotní pojišťovny třeba shody jejich většiny, tj. čtyř 
sub-hlasů? K tomu navíc podotýkáme, že by hlas dalších zdravotních pojišťoven měl 
být zjišťován ze všech  
sub-hlasů, nikoli jen z těch pro nebo proti. Pokud je např. z šesti členů DO 
zastupujících další zdravotní pojišťovny 1 pro + 1 proti + 4 se zdrží, je zjevné, že 
celkově se další zdravotní pojišťovny zdržely, a tak není účelné opakovat hlasování. 
Vzhledem k právě uvedenému konstatujeme, že všechny zde nastíněné otázky bude 
třeba v návrhu jednoznačně osvětlit. 

smyslu bylo doplněno také odůvodnění. 

19. K § 5 závěrečné části ustanovení 
Doporučujeme nahradit slova „jeden či více“ slovy „některý z“, jelikož je navrhovaná 
formulace zbytečně složitá. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
financí 

1. S přihlédnutím ke skutečnosti, že navrhovaná vyhláška má být podle § 21f písm. 
b) a c) zákona č. 592/1999 Sb., ve znění zákona č. 145/2017 Sb. vydána 
společně Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí  - viz úvodní věta 
návrhu -,  je nutné, aby tuto vyhlášku podepsal i ministr financí.  

V uvedeném směru je třeba doplnit podpisovou doložku a v odůvodnění uvést, že se 
jedná o společnou kompetenci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. 

Akceptováno. 
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V uvozovací větě návrhu doporučujeme vložit za slova „podle § 21f“ slova „písm. b) 
a c)“, a slova „, (dále jen „zákon“) vypustit. 

Akceptováno. 
 

V § 1 nahradit (v souladu se zákonným zmocněním) slovo „upravuje“ slovem 
„stanoví“. 

Akceptováno. 
 

V § 2 odst. 1 vložit za slova „§ 21 odst. 1 zákona“ slova „o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění (dále jen „zákon“)“. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka je zavedena již v úvodní části návrhu 
vyhlášky. 

1. V § 3 rozdělit v zájmu přehlednosti 
a) odstavec 1 upravit (s ohledem na to, že v právních předpisech má být 
preferováno požívání jednotného čísla) takto: 
„(1) Člen Dozorčího orgánu (dále jen „člen“) jmenovaný nebo pověřený 
členstvím v Dozorčím orgánu podle § 21d zákona předává ověřený stejnopis 
svého jmenování nebo pověření k členství v Dozorčím orgánu správci zvláštního 
účtu. Zároveň s tím předává  správci zvláštního účtu a jednateli Dozorčího 
orgánu kontaktní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, elektronická adresa a 
identifikátor datové schránky organizace, kterou je jmenováni nebo pověřen. 
b) odstavec 2 na odstavec 2, 3 a 4 podle vět, 
c) dosavadní odstavce 3 až 6 označit jako § 4 odst. 1 až 4 a 
d) legislativně upravit označení následujících paragrafů a křížových odkazů v 
nich, jak je uvedeno níže. 
  

V dosavadním odstavci 4 vložit za první větu druhou větu tohoto znění: „Jednání 
Dozorčího orgánu řídí předseda nebo místopředseda.“. 

Akceptováno jinak. 
Připomínka byla akceptována v souladu s  připomínkami 
uplatněnými dalšími připomínkovými místy. 

2. V dosavadním § 4 odst. 2 vložit za slova „v případě, kdy“ slova „je přítomen 
předseda nebo místopředseda a“.  

 
Smysl této připomínky spolu s předchozí připomínkou je zřejmý – přítomnost 
alespoň jedné z těchto osob zvyšuje legitimitu přijatých usnesení.  

 
V dosavadním § 4 odst. 2 nahradit středník za slovem „opakuje“ tečkou a slovo 
„opakuje-li“ slovem „Opakuje-li“. 
 

V dosavadním § 4 odst. 3 osamostatnit větu druhou jako odstavec 4 – 

Vysvětleno a částečně akceptováno. 
Vzhledem k tomu, že jednání podle návrhu, ve znění výše 
akceptované připomínky, řídí předseda nebo místopředseda, 
považujeme navrhované doplnění za nadbytečné. Další části 
připomínky byly akceptovány. 
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nejprve je třeba hovořit o povinnosti jednatele vyhotovit o průběhu jednání Dozorčího 
orgánu zápis a uvést jeho náležitosti, a teprve potom řešit otázku případných výhrad 
členů Dozorčího orgánu k zápisu. 
3. V dosavadním § 5 je třeba text členěný do písmen a) a b) označit jako odstavec 

1 a neoznačený odstavec za písmenem b) označit jako odstavec 2.  
 
V úvodní části odstavce 1 nahradit (s ohledem na výše doporučované 
systematické změny) slova „3 odst. 3“ slovy „4 odst. 1“, v písmenu a) nahradit 
slova „3 odst. 5“ slovy „4 odst. 3“ a v novém odstavci 2 slova „3 odst. 3“ slovy „4 
odst. 1“.  

 
V úvodní části odstavce 1 doplnit za slovo „usnášením“ slova „Dozorčího orgánu“. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 

1. K § 3 odst. 1 
Doporučujeme odstavec 1 označit jako samostatný paragraf (§ 4). V souvislosti s tím 
doporučujeme následující odstavce a paragrafy přečíslovat. 

Vysvětleno. 
Struktura návrhu byla zpřehledněna akceptováním připomínek 
ostatních připomínkových míst. 
 

2. K § 3 odst. 2 
Doporučujeme zvážit doplnění kompetencí předsedy Dozorčího orgánu s ohledem 
na to, že v ustanovení jsou uvedeny kompetence místopředsedy a jednatele.  

Akceptováno jinak. 
Kromě již v návrhu uvedených kompetencí bylo doplněno, 
že předseda nebo místopředseda řídí jednání Dozorčího orgánu. 

3. K § 3 odst. 4 
Doporučujeme do odůvodnění k tomuto ustanovení uvést, že osoba zastupující 
správce zvláštního účtu se jednání Dozorčího orgánu účastní jako host 
bez hlasovacího práva. 

Vysvětleno. 
Návrh je záměrně konstruován tak, aby umožňoval dvě faktická 
řešení, tj. jednak aby osoba zastupující správce zvláštního účtu 
vystupovala jako host, jednak aby mohl být zástupce Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR zároveň také osobou zastupující 
správce zvláštního účtu. 

4. K § 4 odst. 2 
Doporučujeme v § 4 odst. 2 větě třetí doplnit, zda Dozorčí orgán přijímá své 
usnesení většinou hlasů přítomných členů nebo většinou hlasů všech členů. 

Akceptováno. 
Dozorčí orgán přijímá své usnesení většinou hlasů přítomných 
členů. 

5. K § 5 
Doporučujeme za slovo „Jednání“ doplnit slova „a přijímání usnesení“. 
Doporučujeme slova „s využitím technických“ nahradit slovy „prostřednictvím“. 
Upozorňujeme, že § 3 odst. 3, na který je odkazováno, neupravuje jednání 
Dozorčího orgánu, nýbrž svolávání Dozorčího orgánu. Jednání Dozorčího orgánu je 

Akceptováno. 
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upraveno až v následujících ustanoveních. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 

a tělovýchovy 

K materiálu, § 3 odst. 2: Rozumíme záměru předkladatele nezasahovat do 
stávajícího znění § 7 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb., avšak dáváme na zvážení, 
zda by nebylo vhodné druhou větu předmětného odstavce změnit tak, aby 
neumožňovala i takový výklad, na základě kterého by mohlo být např. za předsedu 
zvoleno více osob současně. Doporučujeme výše uvedené zvážit a popř. materiál 
v daném ohledu změnit, např. tak, že se věta druhá nahradí větou „Za předsedu, 
místopředsedu nebo jednatele lze tutéž osobu zvolit i opakovaně.“. 

Akceptováno. 
 

K materiálu, § 4 odst. 1 a 2: Není jasné, z jakého důvodu předkladatel specifikuje 
hlasy v případě rovnosti slovy „pro a proti“. Dle našeho názoru je dané označení 
nadbytečné a není třeba tímto způsobem doplňovat současné znění v § 7 odst. 8 a 9 
vyhlášky č. 644/2004 Sb. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném, popř. 
vysvětlit. 

Akceptováno. 
 

K materiálu, § 5: Upozorňujeme, že předkladatel v úvodu předmětného ustanovení 
používá velmi obecné označení „technický prostředek komunikace na dálku“, kdy 
pod tímto označením může být myšlen např. telefon, elektronická pošta, fax atd., 
avšak dále se předkladatel zmiňuje pouze o datových schránkách. Doporučujeme 
materiál sjednotit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 
 

Předmětné paragrafové znění odkazuje ve svém úvodu a závěru na jednání dle § 3 
odst. 3. Dle našeho názoru by bylo vhodnější odkázat obecně na § 3 a 4, které dané 
jednání upravují, a nikoli pouze na zmíněný odstavec. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 
 

Z předkládaného materiálu ani z odůvodnění není jasné, který den předkladatel 
zamýšlel pod označením „den obdržení“. Není tedy jasné, zda se jedná o den, kdy 
byly v ustanovení zmíněné dokumenty zaslány do datové schránky, den, kdy se do 
datové schránky přihlásí oprávněná osoba, či popř. den po uplynutí lhůty ve smyslu 
§ 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Doporučujeme materiál změnit, popř. doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 
Začátek běhu lhůty změněn na 7 pracovních dnů následujících 
ode dne jejich odeslání příslušných podkladů. 

Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

Doporučujeme vložit v úvodní větě za text „§ 21f“ text „písm. b) a c)“. 
 
 

Akceptováno. 
 

Upozorňujeme, že podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku se jménem člověka 
rozumí „jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, 
která mu podle zákona náležejí”. Pro zachování terminologické jednoty právního 
řádu doporučujeme příslušné ustanovení v § 3 odst. 1 upravit tak, aby obsahovalo 
pouze obecný termín „jméno“ 

Akceptováno. 
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Z důvodu větší srozumitelnosti právní úpravy doporučujeme vložit v ustanovení § 4 
odst. 2 za slova „většinou hlasů“ slova „zúčastněných členů“.    

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo doplněno tak, aby bylo zřejmé, že k přijetí 
usnesení je třeba většina přítomných hlasů. 
 

Po případném schválení návrhu vyhlášky vládou doporučujeme upravit podpisovou 
doložku v souladu s přílohou č. 3 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a doplnit do ní 
taktéž Ministra financí. 

Akceptováno. 
 

 

V Praze 2. ledna 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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