
                                                                                                                                                                                                                                   VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 
 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

 

Materiál byl rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 29. listopadu 2017 

s termínem sdělení stanovisek do 15. prosince 2017. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

Návrh 

zákona, část 

druhá 

Ministerstvo 

financí 
Navrhuje se doplnit v části druhé čl. III – 

přechodné ustanovení v následujícím znění: „Čl. 

III Přechodné ustanovení Ustanovení § 19 odst. 1 

písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít 

již pro zdaňovací období započaté v roce 2018.“. V 

návaznosti na to se navrhuje přečíslovat čl. III až čl. 

X. na čl. IV až čl. XI. Odůvodnění k čl. III: 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná účinnost 

předloženého návrhu zákona je 1. června 2018, se 

navrhuje doplnit do návrhu zákona čl. III s 

přechodným ustanovením, které zajistí, 

že navrhovaná terminologická změna v § 19 odst. 1 

písm. g) zákona o daních z příjmů se bude aplikovat 

již na zdaňovací období započaté v roce 2018. 

Zásadní připomínka 
 

Akceptováno. Přechodné ustanovení bylo doplněno. 

Návrh 

zákona, část 

pátá 

Ministerstvo 

financí 
K části páté návrhu zákona - změna 

rozpočtových pravidel  
Není jasné, zda navrhované přechodné ustanovení 

je v této chvíli relevantní. Navrhujeme ho však v 

Projednáno a vysvětleno. Přechodné ustanovení bylo 

shlednáno relevantním a bylo ponecháno. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

materiálu ponechat a případně o něm nechat 

rozhodnout Legislativní radu vlády, případně její 

pracovní komise.  

Návrh 

zákona, část 

první 

Ministerstvo 

financí 
Čl. I   
Ve výčtu znění zákonů vložit tečku za písmeno „č“ 

před slova „167/2004 Sb.,“, „381/2005 Sb.,“ a 

„585/2006 Sb.,“.  

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část 

třetí 

Ministerstvo 

financí 
Čl. III - k bodu 3.  

Odstranit slovo „písmeno“ za textem „V § 20 odst. 

5“. 

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část 

třetí 

Ministerstvo 

financí 
Čl. III – k bodu 4. 

V písmenu e) vložit slovo „nabytí“ před slova 

„právní moci“.  

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část  

desátá 

Ministerstvo 

financí 
Čl. X  

Vložit slovo „jeho“ před slovo „vyhlášení“.  

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část 

druhá 

Ministerstvo 

financí 
K čl. II  

Doporučuje se doplnit výčet novel § 19 odst. 1 

písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, o zákon č. 333/1998 

Sb., zákon č. 492/2000 Sb. a zákon č. 261/2007 Sb., 

a to v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část 

třetí 

Ministerstvo 

financí 
K čl. III  

Doporučuje se v čl. III bodě 5 doplnit uvozovky za 

text „písm. f) a h)“, tak aby byla uvedená formulace 

v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády.  

Akceptováno. 

Návrh Ministerstvo K čl. III  Akceptováno. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

zákona, část 

třetí 

financí Doporučuje se v čl. III bodě 2 zrušit slovo 

„písmeno“, které se v úvodní části tohoto bodu 

vyskytuje jako první, a to z důvodu nadbytečnosti.  

Návrh 

zákona, část 

první 

Ministerstvo 

vnitra  

K čl. I bodu 2 – k § 11a odst. 4 písm. l):  

Navrhovaná formulace ustanovení zahrnující 

údaj o místu změny rodinného stavu je zavádějící a 

především neodpovídá § 158 odst. 1 písm. d) zákona o 

pobytu cizinců na území České republiky. Je proto 

zapotřebí navrženou dikci upravit, přičemž je možné se 

inspirovat např. řešení v § 71 odst. 3 písm. k) zákona č. 

372/2011 Sb. 

 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. Ustanovení bylo ve smyslu připomínky 

upraveno. 

Návrh 

zákona, část 

šestá 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 8 – k 116:  

V souvislosti se změnou označení odstavců 8 a 9 

na odstavce 7 a 8 je nutné upravit odkaz na tato 

ustanovení. Navrhujeme proto doplnit nový novelizační 

bod, ve kterém bude v § 116 odst. 8 zákona text 

„odstavců 1 až 8“ nahrazen textem „odstavců 1 až 7“.  

Projednáno a vysvětleno; v návaznosti na připomínku bylo 

opraveno platné znění. 

Návrh 

zákona, část 

první 

Ministerstvo 

zdravotnictví 
K textu návrhu zákona bodu 2 části první 

Upozorňujeme na překlep v textu bodu 2 a 

doporučujeme nahradit slovo „nahrazují“ slovem 

„nahrazuje“. 

Akceptováno. 

Návrh 

zákona, část 

třetí 

Ministerstvo 

zdravotnictví 
K textu návrhu zákona bodu 3 části třetí 

Upozorňujeme na překlep a doporučujeme odstranit 

slovo „písmeno“ za textem „§ 20 odst. 5“. 

Akceptováno. 
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