
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění 
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství ze dne 16. října 2019, čj. 45441/2019-MZE-11191 s termínem dodání stanovisek do 7. listopadu 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínky: 
1) K odůvodnění:  
V obecné části odůvodnění se uvádí, že návrh vyhlášky 
přinese nevýznamné dopady na státní rozpočet 
související se změnou vzorů veterinárních průkazů. 
Předpokládáme, že náklady na nákup tiskárny s matricemi 
budou hrazeny z rozpočtu Státní veterinární správy, 
a doporučujeme tuto informaci do odůvodnění doplnit.  

 
2) K materiálu:  
K čl. I, bodu 6: Doporučujeme doplňované písmeno 
označit jako písmeno „w“, nikoliv „x“. 

 
 
 

K čl. II: Doporučujeme prověřit, zda přechodná ustanovení 
nebude vyžadovat rovněž změna úpravy v oblasti 
atestačního studia.  
 
K čl. III: V souvislosti s účinností upozorňujeme, že novela 
veterinárního zákona, na kterou tato novela vyhlášky 
navazuje, byla teprve dne 16. 10. 2019 schválena 
Poslaneckou sněmovnou. S ohledem na lhůty stanovené 
Ústavou pro projednání v Senátu a pro podpis presidenta 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ve výčtech obsažených ve veterinárním zákoně 
a jeho prováděcích právních předpisech se 
písmeno w) nepoužívá. 
 
Akceptováno. 
Přechodné ustanovení bylo doplněno. 
 
 
Akceptováno. 
Stav legislativního procesu novely veterinárního 
zákona je sledován. 
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je otázkou, zda je nabytí účinnosti tohoto zákona dnem 14. 
12. 2019 reálné. Podle LPV nesmí prováděcí předpis 
k zákonu nabýt účinnosti dříve než tento zákon. Z tohoto 
důvodu je třeba nabytí účinnosti uvedené novely 
veterinárního zákona sledovat a případně účinnost 
navrhované vyhlášky upravit. 

 
3) K předkládací zprávě:  
Do předkládací zprávy doporučujeme doplnit finanční 
dopady navrhované právní úpravy včetně zdroje krytí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Zásadní připomínka. 
Současný návrh vyhlášky nereflektuje požadavky vojenské 
veterinární služby na vytvoření samostatného vzoru 
služebního průkazu veterinárního inspektora MO. Vzor 
služebního průkazu veterinárního inspektora, uvedený 
v příloze 8 návrhu vyhlášky, neodpovídá z hlediska 
grafické úpravy požadavkům vojenské veterinární služby. 
Konkrétně se jedná o úpravu grafického zobrazení loga, 
odkazujícího na organizační příslušnost veterinárního 
inspektora. 
Předběžně byl před zasláním dotčeného návrhu vyhlášky 
do mezirezortního připomínkového řízení projednáván se 
zástupci Státní veterinární správy ČR požadavek na 
vytvoření samostatného vzoru služebního průkazu 
inspektora pro vojenské veterinární lékaře s grafickým 
vyobrazením znaku MO a slovním popisem, odkazujícím 
na organizační příslušnost vojenského veterinárního 
inspektora k MO. Rovněž byl zpracován návrh vzoru 
služebního průkazu veterinárního inspektora MO a zaslán 
legislativnímu a právnímu odboru Státní veterinární správy 
České republiky k posouzení. Výše zmíněný požadavek 
nebyl do návrhu vyhlášky zapracován. Požadujeme proto 
tento požadavek do návrhu vyhlášky zapracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Podle ustanovení § 53 odst. 1 veterinárního 
zákona jsou veterinárními inspektory také 
veterinární lékaři Ministerstva obrany nebo 
ozbrojených sil České republiky a veterinární lékaři 
Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených 
organizačních složek státu nebo útvarů Policie 
České republiky, pověření výkonem státního 
veterinárního dozoru. Z tohoto důvodu a v souladu 
s požadavkem Ministerstva vnitra a Ministerstva 
obrany se do vyhlášky č. 342/2012 Sb. doplňují 
i vzory průkazů těchto veterinárních inspektorů. 
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Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek. 
 

 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

Bez připomínek.   
 

 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 
 

Doporučující připomínky. 
1) K absentující srovnávací tabulce:  
Dokument ke srovnávací tabulce uvádí, že „S ohledem na 
charakter materiálu nebyla srovnávací tabulka 
zpracována.“ V materiálu však tato skutečnost není nijak 
blíže vysvětlena. Legislativní pravidla vlády (čl. 16 odst. 4 
ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. e)) 
vyžadují, aby k návrhu vyhlášky byly připojeny srovnávací 
tabulky ke všem dotčeným předpisům Evropské unie. 
K návrhu vyhlášky by tak měly být připojeny srovnávací 
tabulky k Nařízení EP a Rady 2017/625 a k Nařízení 
Komise v přenesené pravomoci 2019/624. 
 
2) K návrhu vyhlášky, bodům 22 a 23 a bodu 28, 

upravujícímu ustanovení § 39k odst. 4) a 5): 
Body 22 a 23 návrhu vyhlášky zjednodušují původní znění 
§ 21 odst. 5) a 6) vyhlášky, tak že účastník atestačního 
studia, který nesloží atestační zkoušku, může do 6 měsíců 
požádat o její opakování. Nové ustanovení, které zavádí 
bod 28 v § 39k odst. 4) a 5) vyhlášky však ustanovení 
upravuje obdobně, jako znělo ustanovení § 21 odst. 5) a 6) 
před navržením změn. Doporučujeme tedy zvážit, zda by 
nebylo vhodné ustanovení § 39k odst. 4) a 5) upravit 
obdobně jako nově navržené ustanovení § 21 odst. 5. 
 

 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka je zpracovávána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vyhláška č. 342/2012 Sb. obsahuje kromě 
atestačního studia úředních veterinárních lékařů 
také řadu dalších specializačních školení, např. 
pro vyšetřování těl volně žijící zvěře, vyšetřování 
zvěřiny na přítomnost trichinel, označování 
označovaných zvířat podle plemenářského zákona 
a další. 
Zatímco u atestačního studia byl procesní postup 
návrhem vyhlášky změněn, u specializačního 
školení pro personál jatek podle § 39j až 39l se 
použije shodný proces jako u ostatních 
specializačních školení podle této vyhlášky – viz 
např. § 31, § 35, § 38 a další. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínka: 
1) K čl. I bodu 29 – k příloze č. 8: 
Požadujeme za grafický vzor služebního průkazu 
veterinárního inspektora doplnit nový grafický vzor 
služebního průkazu veterinárního inspektora, který 
vykonává státní veterinární dozor v oboru působnosti 
Ministerstva vnitra.  
Ve stávajícím znění vyhlášky není upraven vzor pro 
veterinární inspektory vykonávající státní veterinární dozor 
v oboru působnosti Ministerstva vnitra podle § 45 odst. 1 
písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný vzor 
služebního průkazu veterinárního inspektora uvedený 
v příloze č. 8 vyhlášky nelze pro výkon státního 
veterinárního dozoru v oboru působnosti Ministerstva 
vnitra použít, neboť na zadní straně tohoto průkazu je 
uvedeno logo a název Státní veterinární správy. 
Veterinární inspektoři v oboru působnosti Ministerstva 
vnitra se tudíž nemohou při výkonu státního veterinárního 
dozoru prokázat řádným služebním průkazem tak, jak 
stanoví § 53 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona. 
Na zadní straně nově doplňovaného vzoru služebního 
průkazu je nezbytné vypustit logo Státní veterinární správy 
i slova „Státní veterinární správa“ a nově vložit slovní 
spojení „Ministerstvo vnitra“. V návaznosti by bylo nutné 
provést odpovídající úpravy i v samotném znění 
prováděcího právního předpisu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Podle ustanovení § 53 odst. 1 veterinárního 
zákona jsou veterinárními inspektory také 
veterinární lékaři Ministerstva obrany nebo 
ozbrojených sil České republiky a veterinární lékaři 
Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených 
organizačních složek státu nebo útvarů Policie 
České republiky, pověření výkonem státního 
veterinárního dozoru. Z tohoto důvodu a v souladu 
s požadavkem Ministerstva vnitra a Ministerstva 
obrany se do vyhlášky č. 342/2012 Sb. doplňují 
i vzory průkazů těchto veterinárních inspektorů. 

Doporučující připomínky: 
2) K čl. I bodu 22 – k § 21 odst. 5: 
Upozorňujeme, že odůvodnění novelizačního bodu 22 ve 
zvláštní části odůvodnění neodpovídá navrhované změně 
(srov. „Navrhuje se také prodloužení doby pro podání 
žádosti o opakování atestační zkoušky v případě, že 
účastník atestačního studia atestační zkoušku nesložil, 

 
Akceptováno částečně. 
Odůvodnění vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
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a to ze 3 měsíců na 6 měsíců.“). Již nyní lze dle 
ustanovení § 21 odst. 6 předmětné vyhlášky požádat 
o opakování atestační zkoušky do 6 měsíců ode dne, kdy 
mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil. Danou 
žádost však může podat až po 3 měsících od tohoto 
oznámení. S ohledem na zrušení požadavku povinné 
praxe pro zařazení jak do základní, tak do specializační 
části atestačního studia doporučujeme stávající znění 
zachovat. Obdobná úprava je použita i pro další školení 
dle novelizované vyhlášky [viz např. odborné kurzy pro 
odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat 
a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, 
a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu (§ 29 odst. 7) a specializované školení 
se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře 
(§ 30 odst. 5 a § 32 odst. 6)]. 
 
3) K čl. I bodům 29 a 30 a k čl. II – k přílohám č. 8 až 10 

a 12: 
Dáváme k úvaze, zda z úsporných důvodů nesloučit 
obecné průkazy státních zaměstnanců, kteří jsou 
veterinárními inspektory, úředními veterinárními asistenty 
nebo inspektory státního dozoru nad prováděním 
klasifikace těl jatečních zvířat, s průkazy dle této vyhlášky. 
Relevantní informace týkající se statusu státních 
zaměstnanců jako veterinárních inspektorů, úředních 
veterinárních asistentů nebo inspektorů státního dozoru 
nad prováděním klasifikace těl jatečních zvířat by mohla 
obsahovat rubová strana obecného průkazu státního 
zaměstnance. Pro inspiraci odkazujeme na vyhlášku 
č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu 
finanční správy. 
 
Vyhláška zakotvuje nové vzory služebních průkazů 
veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta 
a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace 
těl jatečných zvířat. Současně se změnou ustanovení § 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Navrhovaná právní úprava odlišuje služební 
průkaz státního zaměstnance podle § 154 
služebního zákona, jehož držitelem bude od 
1. ledna 2020 každý státní zaměstnanec; služební 
průkaz tedy osvědčuje skutečnost, že jeho 
držitelem je státní zaměstnanec. Obsah průkazu 
a jeho vzor stanoví zákon o státní službě a 
vyhláška č. 388/2017 Sb. 
 
Naproti tomu služební průkazy veterinárního 
inspektora, úředního veterinárního asistenta 
a inspektora státního dozoru nad prováděním 
klasifikace těl jatečných zvířat vydávané na 
základě veterinárního zákona jsou podle 
ustanovení § 53 odst. 3 písm. a) a odst. 6 a § 53a 
odst. 3 veterinárního zákona pověřením ke 
kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního 
řádu. Veterinární zákon je tedy v tomto případě 
jiným právním předpisem, který zakotvuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBKGCBL5C)



 6 

se zakotvuje vzor průkazu proškolené osoby. Výměna 
služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního 
veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad 
prováděním klasifikace těl jatečných zvířat musí podle 
přechodného ustanovení proběhnout do 31. prosince 
2020.  
K tomuto z hlediska aplikace zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
uvádíme, že ustanovení § 4 odst. 3 kontrolního řádu 
umožňuje, aby pověření ke kontrole mělo formu průkazu 
[srov. „Pověření ke kontrole má formu průkazu, stanoví-li 
tak jiný právní předpis.“].  
Pověřením ke kontrole může být současně služební 
průkaz (v případě různých inspekcí je zpravidla služební 
průkaz inspektora současně i pověřením ke kontrole). 
Doporučujeme proto tuto skutečnost zohlednit a vyjasnit, 
zda nově vystavené průkazy představují zároveň pověření 
ke kontrole [srov. § 53 odst. 3 písm. a)  
ve spojení s § 53 odst. 7 písm. c) a § 53a odst. 3 
veterinárního zákona], jimiž  
se kontrolující prokazují a na základě jejichž předložení 
dochází k zahájení kontroly [viz § 5 odst. 2 písm. a) 
kontrolního řádu]. Doporučujeme se s touto otázkou 
vypořádat alespoň v důvodové zprávě. 
 

pověření ke kontrole ve formě průkazu. 
 
Odůvodnění vyhlášky bylo v tomto smyslu 
doplněno. 
 
Vzory služebních průkazů veterinárních inspektorů 
a inspektorů se novelou vyhlášky mění, průkazy 
tedy nejsou nově zaváděny a dojde pouze k jejich 
výměně z důvodů popsaných v odůvodnění 
vyhlášky. Výměna dosavadních služebních 
průkazů vydávaných podle veterinárního zákona 
bude probíhat do 31. prosince 2020. 
 
Držitelem průkazů jsou tedy pouze veterinární 
inspektoři (úřední veterinární lékaři), úřední 
veterinární asistenti a inspektoři provádějící dozor 
podle § 53a veterinárního zákona, kteří jsou 
v konkrétním okamžiku oprávněni k výkonu 
dozoru, nikoli všichni zaměstnanci SVS. 
 
Dalším důvodem používání dvou průkazů u 
státních zaměstnanců, kteří jsou zároveň 
veterinárními inspektory nebo inspektory, je 
možnost ztotožnit tuto osobu v případech, kdy 
povinná nebo kontrolovaná osoba vyjádří 
pochybnosti o oprávněném použití služebního 
průkazu veterinárního inspektora nebo inspektora, 
např. v případě ztráty průkazu a jeho možného 
zneužití. 
 

Připomínky legislativně technického charakteru: 
K úvodní větě: 
Upozorňujeme, že zákon č. 124/2008 Sb., kterým byl 
novelizován veterinární zákon, byl k 1. lednu 2014 zrušen 
zákonem č. 186/2013 Sb. Doporučujeme tedy tuto novelu 
z úvodní věty vypustit. 
 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I bodu 1 – k § 8 odst. 1: 
Jelikož se nahrazované slovo „izolaci“ nevyskytuje 
v ustanovení odstavce 1 pouze jednou, je nutné 
specifikovat, že se jedná o slovo „izolaci“ ve větě první. 
Navrhujeme za text „odst. 1“ vložit slova „větě první“. 
 
K čl. I bodu 2 – k § 1 písm. m): 
Dle čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
formulace „se vkládá text „…““ užije v případě, že vkládaná 
část neobsahuje žádné slovo. Navrhujeme slova „vkládá 
text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 
 
K čl. I bodu 10 – k § 8 odst. 3 až 6: 
Navrhujeme slova „3, 4, 5 a 6“ nahradit slovy „3 až 6“. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 14 odst. 3 písm. c): 
Podle čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene b) 
doplňují slova“. 
 
K čl. I bodům 29 až 31 – obecně k přílohám č. 8 až 10, 
12, 14 a 15: 
Doporučujeme označení jednotlivých novelizovaných 
příloh uvádět ve znění: „Příloha č. x k vyhlášce 
č. 342/2012 Sb.“.  
Slovo „titul“ doporučujeme v zájmu jednotnosti nahradit 
slovy „akademický titul“. 
 
K čl. I bodu 29 – k přílohám č. 8 až 10: 
Doporučujeme ve vzorech rubové strany služebních 
průkazů doplnit chybějící čárky u citace zákona 
č. 166/1999 Sb. následovně: „zákonem č. 166/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů,“. 
 
K čl. I bodu 30 – k příloze č. 12: 
Navrhujeme slova uvedená na průkazu proškolené osoby 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Číslování příloh vychází ze stávající úpravy. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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„v platném znění“ nahradit slovy „ve znění pozdějších 
předpisů“. Tato jsou ostatně užívána i ve vyobrazení vzorů 
dalších průkazů. Výsledná citace by tedy zněla: „podle 
zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 31 
k příloze č. 14. 
 
K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Navrhujeme slova „do dne“ nahradit slovy „přede dnem“. 
 
Nad rámec – k § 40: 
V souvislosti se změnami § 53 veterinárního zákona 
činěnými sněmovním tiskem č. 435 doporučujeme 
aktualizovat odkaz na tento paragraf pod nadpisem § 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – ministr  
a předseda LRV  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínky:  
1) K odůvodnění návrhu: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet předpisů 
EU, kterých se návrh vyhlášky dotýká, obsahuje nařízení 
Komise (EU) č. 2019/624, které však již bylo 
novelizováno, a je tedy nutné název tohoto předpisu 
doplnit dovětkem „v platném znění“.  
 
2) K rozdílové tabulce: 
V horní části rozdílové tabulky absentují názvy 
relevantních předpisů. Požadujeme doplnit. 

  
Vysvětleno. 
Nařízení č. 2019/624 do současné doby 
novelizováno nebylo. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Horní část rozdílové tabulky byla upravena. 
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3) Ke srovnávacím tabulkám: 
Je-li návrhem implementován předpis EU, je povinností 
předkladatele aktualizovat srovnávací tabulky a přiložit je 
k návrhu (dle čl. 9 odst. 2, resp. čl. 16 odst. 4 a čl. 14 
Legislativních pravidel vlády), a to bez ohledu na 
charakter materiálu (viz poznámka ke srovnávacím 
tabulkám v e-klepu).  
Dále, některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již 
v současnosti vykazována jako implementační vůči 
předpisům EU ve srovnávacích tabulkách (např. § 11 
odst. 1 písm. b). Je-li návrhem do těchto implementačních 
ustanovení zasahováno, je povinností předkladatele tyto 
tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle ustanovení 
Legislativních pravidel vlády uvedených výše). Změny 
textu v tomto případě nejsou vždy významné pro účely 
implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích 
tabulek nebude odpovídat novelizovanému znění. 
K dotčeným ustanovením předpisů EU postačí ve 
srovnávací tabulce uvést místo celého textu 
novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo 
návrhu.  
 
4) K výkaznictví: 
K čl. I bodu 28 (§ 39l) návrhu: 
Dle názoru odboru kompatibility je čl. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 2019/624 dostatečně proveden § 39j a § 39k 
a navrhovanou úpravu § 39l tak považujeme za čistě 
vnitrostátní. Navrhujeme tak nevykazovat § 39l jako 
implementační. 
 
5) K čl. I bodu 28 návrhu (§ 39j): 
Navrhujeme zavést pro předmětné nařízení EU zkrácený 
název a opatřit jej upřesňující poznámkou pod čarou. 
V navrhované formě je totiž ustanovení značně 
nepřehledné. 
 

 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka je zpracovávána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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6) K implementaci čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (EU) 
č. 2019/624: 

Požadujeme vysvětlit, zda Česká republika využívá nebo 
má v plánu využít zvláštní pravidla dle výše uvedeného 
ustanovení předmětného nařízení. Taková zvláštní 
pravidla by totiž v případě jejich využití měla být 
implementována navrhovaným předpisem. 
 

Vysvětleno. 
Zvláštní pravidla podle čl. 13 odst. 1 písm. a) a b) 
nařízení Komise (EU) 2019/624 Česká republika 
nevyužívá. 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních 
lékařů České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek. 
 

 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Středočeský kraj 
 

Bez připomínek.  
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Jihočeský kraj  
 

Bez připomínek.  

Plzeňský kraj 
 

Bez připomínek.  

Karlovarský kraj   
 

Bez připomínek.  

Ústecký kraj  
 

Bez připomínek.  

Liberecký kraj 
 

Bez připomínek.  

Královéhradecký kraj  
 

Bez připomínek.  

Pardubický kraj 
 

Bez připomínek.  

Kraj Vysočina 
 

Bez připomínek.  

Jihomoravský kraj   
 

Bez připomínek.  

Olomoucký kraj 
 

Bez připomínek.  

Moravskoslezský kraj   
 

Bez připomínek.   
 

Zlínský kraj 
 

Bez připomínek.   

Magistrát hl. m. Prahy 
 

Bez připomínek. 
 

 

 
 
Vypracovaly: JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 

Mgr. Alena Jáklová  
V Praze dne 6. prosince 2019 
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