
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

   

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti  

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministrem obrany dne 29. března 

2019, s termínem dodání stanovisek do 19. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Obecně 

Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhována pouze změna 

přílohy k právnímu předpisu, doporučujeme upravit znění úvodní 

věty článku I nařízení vlády tak, aby bylo v souladu s čl. 55 odst. 

3 Legislativních pravidel vlády, tj. uvést v tomto znění: „Příloha 

k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro 

jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 

Sb., se mění takto:“ a v návaznosti na to následně upravit i znění 

jednotlivých novelizačních bodů v článku I.   

Tato připomínka je doporučující.      
 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 K čl. I, bodu 18 

Nad rámec doporučené úpravy podle výše uvedeného bodu 1 dále 

doporučujeme v novelizačním bodě 18 vypustit slova „na konci 

tečka nahrazuje čárkou a“ a za slovem doplňuje vypustit slovo 

„se“. Bod 18 by tedy po veškerých úpravách měl znít takto: „18. 

V části X. Vojenská hodnost štábní praporčík se doplňuje 

písmeno c), které zní:“. 

Tato připomínka je doporučující.      
 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

Ministerstvo 

financí 

Obecně 

Doporučujeme na začátku znění jednotlivých bodů nahradit 

Neakceptováno. 
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spojení „V příloze v části …“ slovy „V příloze části …“. 

Doporučujeme také v jednotlivých bodech vložit název části 

přílohy (Vojenská hodnost desátník, Vojenská hodnost četař, …) 

do uvozovek, aby tak došlo k odlišení názvu vůči následujícímu 

textu bodu.  

Pro příklad uvádíme: „1. V příloze části III. „Vojenská hodnost 

desátník“ písm. h) bodu 2 se za slova „neodkladné péče“ vkládají 

slova „a obslužných činností nutných k poskytování 

ošetřovatelské péče“. 2. V příloze části IV. „Vojenská hodnost 

četař“ písm. m) bodu 1 se slovo „řídícím“ nahrazuje slovem 

„řídicím“.“. 

Tato připomínka je doporučující.      
 

Byla přijata připomínka Ministerstva pro místní rozvoj, 

aby bylo dosaženo souladu s čl. 55 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády a text byl příslušným 

způsobem upraven. 

 K bodu 4 

Slovo „písmenu“ je třeba nahradit zkratkou „písm.“ 

Tato připomínka je doporučující.      

 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 K bodu 15 

Slova „se v písmenu g)“ je třeba nahradit slovy „se na konci 

písmene g)“. 

Tato připomínka je doporučující.      

 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 K bodu 16 

Slova „se v písmenu i)“ je třeba nahradit slovy „se na konci 

písmene i)“. 

Tato připomínka je doporučující.      

 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 K bodům 20, 26, 30, 33, 42, 45, 50:  

Slovo „písmenu“ je třeba nahradit zkratkou „písm.“. 

Tato připomínka je doporučující.      

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 
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 K bodu 40 

Slova „se v písmenu j)“ je třeba nahradit slovy „se na konci 

písmene j)“. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 

Ministerstvo 

zemědělství  

Obecně 

Obsahem novely nařízení vlády jsou změny v příloze, kterých je 

poměrně velký počet. Domníváme se, že příloha se v důsledku 

toho stává pro adresáty dosti nepřehlednou. Doporučujeme proto 

realizovat novelu nařízení vlády nahrazením stávající přílohy 

zcela novou přílohou. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Neakceptováno.  

 

Jsme toho názoru, že změn v příloze není tolik, aby 

vyvolávaly nepřehlednost, navíc se domníváme, že je 

vhodnější, že z přílohy bude nadále patrné, že většina 

činností pro jednotlivé hodnosti zůstává v čase stabilní, 

což by v případě nahrazení celé přílohy nebylo. 

   

 

V Praze dne 20. června 2019 

 

Vypracoval: Mgr. Jan Šimek        
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