
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 18. 8. 2020, s termínem dodání stanovisek do 8. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí Ostatní připomínka: 

Po formální stránce upozorňujeme, že se jedná pouze o návrh 
vyhlášky, a proto je nutno vypustit podpisovou doložku „Ing. Drábová, 
Ph.D., v.r.“. 

Akceptováno 

Ministerstvo obrany K § 8 odst. 2: 

Do § 8 odst. 2 požadujeme vložit nové písmeno b), které bude znít: 
 
b) název a umístění objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 
1, nebo název a umístění provozu, ve kterém se nakládá s látkou 
seznamu 2 nebo 3, 
 
Dosavadní písmena b) až g) se označí jako písm. c) až h).  
 
Odůvodnění: Jedna právnická osoba má běžně uděleno více licencí, 
a to pro každý objekt či provoz zvlášť. Např. Vojenský výzkumný ústav 
s.p. má uděleny licence pro 3 objekty nakládající s látkami seznamu 
1. Na titulní straně evidence je proto nutné vždy uvést kromě názvu, 
identifikačního čísla a sídla právnické osoby i název a umístění 
objektu, aby bylo jednoznačné, ke kterému objektu daná evidence 
látek seznamu 1, 2 nebo 3 náleží. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
Odkazy v textu na odstavec 2, resp. jeho 
pododstavce, budou rovněž přečíslovány. 

Ministerstvo vnitra K nadpisu vyhlášky: 

V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slova „ze dne … … 2020“ neuvádět tučně. 

Akceptováno  
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IV. 

K úvodní větě: 

Doporučujeme upravit znění úvodní věty vyhlášky a před slova „k 
provedení“ vložit čárku a za text „26 odst. 4“ vložit slovo „zákona“. 

Akceptováno 
Čárka bude vložena před slova „(dále jen 
„zákon“)“, jak je u této formy úvodní věty 
obvyklé. 

Ministerstvo dopravy K úvodní větě 
Doporučujeme na konec úvodní věty (za text „§ 26 odst. 4“) doplnit 
slovo „zákona“. 

Akceptováno 

K § 1 
Doporučujeme na konci ustanovení doplnit slova „k této vyhlášce“. 
Toto doplnění doporučujeme provést obdobně rovněž v § 3, 
§ 4 odst. 3, § 6 odst. 3, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9. 

Akceptováno 

K § 3 
Před slovo „příloze“ doplnit slovo „v“. 

Akceptováno 

 
 
V Praze dne   Vypracoval:         Podpis: …………………………… 
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