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VI. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ VLÁDY,  

KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 271/2017 Sb., O OCENĚNÍCH UDĚLOVANÝCH MINISTERSTVEM VNITRA 
 

Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 12. března 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 2. dubna 2020. 

 

Zásadní připomínky neuplatnilo žádné připomínkové místo. 

Doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: 

1. Ministerstvo spravedlnosti; 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu; 3. Ministerstvo financí 

Autor Připomínka Vypořádání 

Doporučující připomínky:   

Ministerstvo spravedlnosti 

 

 

Dovoluji si upozornit na drobnou legislativně technickou nepřesnost, jež se objevuje jak 

v platném a účinném znění předmětného nařízení vlády, tak v návrhu novely. Jedná se 
o skutečnost, že nařízení vlády, resp. novela, používá výraz „středisko Probační a 

mediační služby České republiky“. Upozorňuji, že podle zákona č. 257/2000 Sb., o 

Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, je oficiální název této 

instituce toliko „Probační a mediační služba“ bez přídomku „České 

republiky“. Doporučuji proto v tomto smyslu upravit návrh obou novelizačních bodů. 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
V § 8 odst. 1 se slova „nebo středisku Probační a mediační služby České republiky“ 

nahrazují slovy „středisku Probační a mediační služby České republiky nebo právnické 

osobě věnující se prevenci kriminality“. 

Neakceptováno. 

Navrhovaná změna je formálního charakteru 

a na výslednou úpravu nemá faktický vliv, 

překladatel se rozhodl setrvat na původním 

textu.  

Ministerstvo financí 
1. K čl. I, bod  1 návrhu nařízení vlády - doporučujeme text upravit takto: „V § 7 

odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají slova „, středisku Probační a mediační 

služby České republiky“ a za slovo „nejlepších“ se vkládá slovo „realizovaných“.“ 

Neakceptováno. 

Navrhovaná změna je formálního charakteru 

a na výslednou úpravu nemá faktický vliv, 

překladatel se rozhodl setrvat na původním 

textu.  

2. K čl. I, bod  2 návrhu nařízení vlády - doporučujeme text upravit takto: „V § 8 

odst. 1 se slova „nebo středisku Probační a mediační služby České republiky“ 

nahrazují slovy „, středisku Probační a mediační služby České republiky nebo 

právnické osobě věnující se prevenci kriminality“.“ 

Neakceptováno. 

Navrhovaná změna je formálního charakteru 

a na výslednou úpravu nemá faktický vliv, 

překladatel se rozhodl setrvat na původním 

textu.  
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