
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky 
č. 127/2018 Sb. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 19. října 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 9. listopadu 2018. K materiálu nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 
Materiál byl zaslán těmto připomínkovým místům: 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády ČR - Ministr a 
předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Agrární komora, Akademie věd, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, 
Bezpečnostní informační služba, Česká advokátní komora, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká národní banka, 
Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a 
katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hlavní město Praha, Hospodářská 
komora, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Konfederace umění a kultury, 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, 
Notářská komora, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro 
zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a 
inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Katedra finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Rada hospodářské a sociální dohody 
ČR, Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s., Svaz účetních, Zemědělský svaz ČR. 
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