
V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Resort Doporučující připomínky vypořádání

Česká národní banka 1.

K § 1 odst. 2

Ve větě druhé slova "a identifikační kód banky (dále jen "bankovní spojení")" zrušit.
Akceptováno

2.

K § 1 odst. 3

Ve větě druhé se  slova "bankovní spojení" nahradit slovy "číslo účtu".
Akceptováno

Odůvodnění:

V návrhu vyhlášky je pro stanovení jedinečného identifikátoru, který identifikuje uživatele nebo jeho účet při provádění platebních transakcí /§ 2 odst. 3 písm. h) 

zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“)/, uvedeno číslo účtu a identifikační kód banky, pro 

které je vytvořena legislativní zkratka bankovní spojení. Podle § 2 vyhlášky České národní banky č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním 

styku, byl pro jedinečný identifikátor, který slouží v platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného poskytovatelem platebních služeb působícím 

v České republice, který užívá pro tento účet číslo v souladu s mezinárodní normou, stanoven pojem “číslo účtu“. Z tohoto důvodu je navrhováno k vymezení 

jedinečného identifikátoru používat pojem „číslo účtu“.

3.

K § 2 odst. 1

Slova "snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub zvláštního účtu" nahradit slovy "snížené o částky cen odepsaných Českou národní bankou ze 

zvláštního účtu" a slova "bankovní spojení" nahradit slovy "číslo účtu". Důvodem pro úpravu je současná terminologie zákona o platebním styku.

Akceptováno

Hlavní město Praha

K návrhu vyhlášky - k Čl. I - bod 4. (nyní bod 6.)

Slova "v první větě" nahradit slovy "ve větě první" a slova "ve druhé větě" nahradit slovy "ve větě druhé" (čl. 57 odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel vlády).

Akceptováno

Krajský úřad Pardubického kraje 1.

K § 2 odst. 1

Doporučeno upravit zmínku o úrocích. Mělo by být uvedeno, že se jedná o "peněžní plnění nahrazující úrok".
Akceptováno

2.

K § 2 odst. 2

Toto ustanovení uvádí, že budou zřízeny analytické účty pro příspěvek na volební náklady podle IČ atd. V praxi je však běžné, že analytické členění je pouze 4 

místné a nikoliv 12 místné pro RČ či IČ. Tato identifikace byla následně upravena v tzv. ORGu.

Vysvětleno.

Uvedení IČ je třeba zachovat    

z důvodu jednoznačné identifikace 

subjektu.

Ministerstvo zemědělství 1.

K návrhu vyhlášky - k Čl. I - bod 2. (nyní bod 4.)

V bodě 2. vypustit slovo "se" před slovem "nahrazují", protože je již za slovem "V § 1 odst. 4".
Akceptováno

2.

K návrhu vyhlášky - k Čl. I - bod 3. (nyní bod 5.)

Za slovy "se slova" vypustit jedny uvozovky.
Akceptováno

3.

K odůvodnění

Na str. 2 (chybí označení stran) u bodu 4 na konci poslední věty doplnit slova  "proto bylo nutné znění vyhlášky upravit" nebo jinou obdobnou větu vysvětlující, že 

se navrhuje změna stávajícího znění vyhlášky.

Akceptováno

4.

K platnému znění

Upravit tak, že se znění textu, který se navrhuje zrušit, označí v souladu s Legislativními pravidly vlády přeškrtnutím, ale netučně.
Akceptováno

Ministerstvo spravedlnosti

K návrhu vyhlášky 

Na závěr návrhu vyhlášky doplnit v souladu s Legislativními pravidly vlády (Přílohač. 3) slova "Ministr financí".
Akceptováno

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České 

republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí č.j. MF-67284/2014/1403ze dne 12. listopadu 2014, 

s termínem dodání stanovisek do 5. prosince 2014. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9S9FKM7Y)


