
III. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem  ministra financí ze dne 9.9..2019, 
s termínem dodání stanovisek do 5 pracovních dní. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

1. Požadujeme vypuštění čtvrtého odstavce na str. 8 odůvodnění. Jde o tvrzení, 
které se nezakládá na správném výkladu ustanovení § 183 odst. 2 zákoníku práce. 
Z poslední věty tohoto odstavce je zřejmé, že jde o kurzy měn, které vyhlašuje 
ČNB denně, nikoliv měsíčně. Příslušné ustanovení bylo konzultováno s ČNB a 
nikdy nečinilo v praxi potíže nebo se nevyskytl obdobný názor, který opakovaně 
prezentuje v odůvodnění vyhlášky Ministerstvo financí. Tvrzení Ministerstva financí 
tak může zavést praxi k nežádoucím postupům, ačkoliv mu výklad zákoníku práce 
nepřísluší. Tímto tvrzením se neodůvodňuje žádné z ustanovení vyhlášky, proto je 
i z tohoto důvodu nadbytečné. 
 

Akceptováno 
V odstavci ponechána jen první věta 
s odkazem  na § 183 odst. 2 zákoníku 
práce  

 
2. V odůvodnění zcela postrádáme postup, který použilo Ministerstvo financí pro 
stanovení sazby pro „ostatní země neuvedené v příloze“, a kterých zemí se tato 
sazba týká. Jde-li o jednotnou sazbu, pak by mělo jít o země s obdobnou 
ekonomickou úrovní, a není proto jasné, z jakého důvodu nejsou v příloze 
uvedené. Přitom máme v tomto případě vážné pochybnosti o souladu postupu 
Ministerstva financí s podmínkami postupu stanovenými v zákonném zmocnění v § 
189 odst. 4 zákoníku práce. 
 

 
Sazba pro „ostatní země neuvedené 
v příloze“ se použije např. v případě, kdy 
během platnosti vyhlášky v daném roce  
vznikne nový stát. V dalších letech je 
sazba už stanovena jmenovitě. Její výše 
35 EUR představuje v porovnání se 
životními náklady zemí  jmenovitě 
uvedenými ve vyhlášce dolní hranici a dá 
se předpokládat, že její využití, je spíše 
výjimečné. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 

K uvedenému legislativnímu návrhu Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska 
své působnosti neuplatňuje žádné zásadní připomínky, doporučuje však doplnit 
do poznámky pod čarou č. 2 k příloze návrhu vyhlášky mezi ostrovní státy Karibiku 
i Svatý Martin, a to vzhledem ke skutečnosti, že ostatní konstituční země 
Nizozemského království jsou v této poznámce pod čarou vyjmenovány. 
 

Akceptováno 

 

Ostatní připomínková místa neuplatnila žádné připomínky 

V Praze dne 3.10.2019 

Vypracoval: Ing. Pavel Svatý Podpis: Pavel Svatý 
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