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                   VII. 
                                                                    VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
                  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných 
pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb. 
 
Návrh nařízení vlády byl do eKLEP vložen dne 25. října 2018. 

 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu nařízení vlády byl stanoven na 15. listopadu 2018.  
  

Návrh nařízení vlády byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu vlády, Úřadu vlády ČR – Ministrovi 
a předsedovi Legislativní rady vlády a Kanceláři prezidenta republiky. 

 
K návrhu nařízení vlády nebyly uplatněny zásadní připomínky.  

  
K návrhu nařízení vlády byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 

zemědělství. 
 
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 
 
Návrh nařízení vlády je předkládán bez rozporu.   
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PŘIPOMÍNKOVÉ 
MÍSTO UPLATNĚNÁ PŘIPOMÍNKA 

 
VYPOŘÁDÁNÍ  

Ministerstvo financí K bodu 3: 
Doporučujeme z ustanovení § 2 písm. z) vypustit slovo „nebo“ na 
konci bodu 1 – dojde tak ke sjednocení dikce § 2 písm. r) a písm. z).                                                                     

Doporučující připomínka. 
 
 

Akceptováno jinak.  
 
Návrh nařízení vlády byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou. Zároveň bylo 
doplněno slovo „nebo“ do § 2 písm. r) bodu 1. 
a § 2 písm. z) bodu 2., aby došlo současně ke 
sjednocení dikce s § 2 písm. v), které nebylo 
návrhem nařízení vlády dotčeno. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K platnému znění § 2 písm. r): 
Podle čl. 10 odst. 7 písm. b) bodu 3 Legislativních pravidel vlády je 
třeba při nahrazení stávajícího textu novým textem nejprve stávající 
text přeškrtnout a pod přeškrtnutým textem uvést tučným písmem nově 
navrhované ustanovení, a ne jak je v platném znění návrhu 
novelizovaného ustanovení uvedeno, stávající písmeno r) z textu 
vypustit a nahradit jej přímo novým textem. Z uvedeného důvodu 
doporučujeme text platného znění v tomto smyslu upravit.                                                                     

Doporučující připomínka. 
 
 

Akceptováno.  
 
Platné znění bylo upraveno v souladu 
s uplatněnou připomínkou.   
 

Ministerstvo zemědělství 1) K závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace: 
Na str. 7 v prvním odstavci chybí mezi slovy „výsadkáře“ a „a to“ 
čárka. 
Na téže straně na prvním řádku druhého odstavce doporučujeme 
vyškrtnout slovo „době“. 

Doporučující připomínka. 
 

Akceptováno.  
 
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 
byla upravena v souladu s uplatněnou 
připomínkou.   
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 2) K platnému znění: 
V § 2 není uvedeno písm. r) ve znění před novelizací v přeškrtnuté 
podobě. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
 
Platné znění bylo upraveno v souladu 
s uplatněnou připomínkou.   
 

V Praze dne 19. listopadu 2018  
Mgr. Marek Polách 

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




