
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky 

č. 327/2011 Sb.“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy č. j. 1623/2019-130-NPL/9 

ze dne 17. 12. 2019, s termínem dodání stanovisek do 13. 1. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo vnitra K úvodní větě: 

 Doporučujeme v úvodní větě zavést 

legislativní zkratku „zákon“, která je v úvodní 

větě použita, aniž by však byla zavedena. 

Navrhujeme tedy před slovy „k provedení“ 

doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

K čl. II – k účinnosti právního předpisu: 

 Připomínáme předkladateli zavedení 

institutu jednotných dat účinnosti právních 

předpisů zákonem č. 277/2019 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci 

kalendářního roku. 

 Ostatně podle § 3 odst. 5 zákona č. 

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, platí, že právní předpisy vydávané 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno. 
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ministerstvy mohou nabýt účinnosti nejdříve 

dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k 

jehož provedení jsou vydány. Související 

novela zákona č. 61/2000 Sb., o námořní 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů, od níž 

předkladatel odvozuje datum nabytí účinnosti 

předmětné vyhlášky dne 16. února 2020, 

je v současnosti teprve projednávána 

Poslaneckou sněmovnou České republiky 

(srov. sněmovní tisk č. 589).  

 Doporučujeme proto navržené datum 

účinnosti přehodnotit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, přepracováno. 

Ministerstvo financí Bez připomínek Bez připomínek 

Úřad vlády ČR - VÚV Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo obrany Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo zemědělství Bez připomínek Bez připomínek 

Úřad vlády ČR - KOM Dáváme ke zvážení, zda v navrhovaném § 29b 

písm. b) vyhlášky slova „volací znak lodi“ 

nenahradit slovy „volací značka lodi“. To by 

dle našich poznatků lépe odpovídalo stávající 

úpravě zákona o námořní plavbě. 

Vysvětleno.  

Oba pojmy jsou v námořní terminologii běžně používány. 

Jedná se o pojmy zažité praxí. Vzhledem k tomu, že se 

v ust. § 31 písm. d) vyhlášky č. 278/2000 Sb. pracuje 

s pojmem „volací znak“, zanecháváme terminologii 

jednotnou a pojem „volací znak“ ponecháváme.  

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Doporučující připomínka: 

1. K Čl. I úvodní věta: Doporučujeme dát 

úvodní větu do souladu s čl. 55 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády. Úvodní 

věta by tedy měla být upravena 

následujícím způsobem: 
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„Za § 29a vyhlášky č. 278/2000 Sb., o 

námořním rejstříku a dokladech námořních 

plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb., se 

vkládá nový § 29b, který včetně nadpisu zní:“. 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek Bez připomínek 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek Bez připomínek 

V Praze   2020 

Vypracovala: Mgr. Kristýna Parolová Podpis: 
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