
IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silniční 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 14. srpna 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 4. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. D Připomínka k § 2 odst. 2: Doporučujeme upravit znění uvedeného 

odstavce tak, že nebude obsahovat výslovný odkaz na vyhlášku 

k formulářovým podáním pro daně z příjmů, ale pouze na jiný právní 

předpis, přičemž odkaz na konkrétní vyhlášku může být doplněn 

v poznámce pod čarou. Dále doporučujeme odstavec strukturovat tak, 

že návětí bude obsahovat slovo „Vzor“, odstavec bude členěn do 

jednotlivých písmen, přičemž každé z nich bude představovat určení 

jednoho konkrétního vzoru, a závěr bude obsahovat společný odkaz na 

jiný právní předpis pro všechny uvedené vzory v daném odstavci. 

Nevyhověno. 

Předkladatel je odpůrcem legislativní techniky upřednostňující 

používání poznámek pod čarou, které nemají normativní charakter a 

standardně a záměrně používá odkaz slovní, ze kterého je zřejmé, 

o jaký právní předpis se jedná, a to při zachování dostatečné 

nadčasovosti při slovním označení tohoto právního předpisu. 

Předkladatel se standardně a záměrně vyhýbá použití legislativní 

techniky rozdělující text odstavce na úvodní část, výčet prostřednictvím 

písmen (případně bodů) a závěrečnou část společnou pro všechna 

písmena. Proto nebylo v rámci odstavce 2 přistoupeno k použití 

jednotlivých písmen. To by sice bylo možné bez použití společné 

závěrečné části, avšak za cenu buďto duplicitního opakování části textu 

v každém písmeni, anebo přeskupením slov, které by pak vybočilo ze 

standardu použitého v odstavci 1 a v ostatních obdobných vyhláškách. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. D Připomínka k odůvodnění: Ve zvláštní části odůvodnění 

doporučujeme v posledním bodě („K přílohám vyhlášky“) zohlednit 

skutečnost, že předložená vyhláška obsahuje pouze jedinou přílohu. 

Nevyhověno. 

V příloze je vyobrazen pouze jeden vzor, ale normovány jsou tři vzory, 

přičemž dva formou odkazu na přílohu jiné vyhlášky. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K názvu: 

Doporučujeme zvážit úpravu názvu předkládaného prováděcího 

právního předpisu. Legislativně obvyklým by byl např. název 

„vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční“. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven. 

 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K úvodní větě: 

V souladu se čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by citace 

prováděného právního předpisu měla namísto slov „, ve znění 

pozdějších předpisů“ dle našeho názoru obsahovat ty novely, kterými 

bylo prováděné ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 

ustanovení platné v době citace. Doporučujeme úvodní větu revidovat. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven. 

 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 1: 

Jelikož je v příloze navrhované vyhlášky upraven pouze jeden vzor 

Nevyhověno. 

V příloze je vyobrazen pouze jeden vzor, ale normovány jsou tři vzory, 

přičemž dva formou odkazu na přílohu jiné vyhlášky. 

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



 

2 

 

(přiznání k dani silniční), je nutné slova „vzory formulářových podání“ 

nahradit slovy „vzor formulářového podání“ a slovo „jejich“ nahradit 

slovem „jeho“.  

9. Ministerstvo vnitra 4. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 2 odst. 2: 

Domníváme se, že odstavec 2 je v ustanovení normován nadbytečně, 

resp. jeho obsah by měl být zřejmý z vyhlášky k formulářovým 

podáním pro daně z příjmů, a tudíž by byl duplicitním.  

Případně doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, aby z něj bylo 

patrné, že se pro vybrané vzory použije vyhláška k formulářovým 

podáním pro daně z příjmů. 

Nevyhověno. 

Vypuštěním odstavce 2 by došlo k vypuštění klíčové normy (a současně 

i informace), ze které je zřejmé, kde je autoritativně stanoven vzor 

formulářových podání obsažených v odstavci 2. Tato norma by tedy 

musela být obsažena ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně 

z příjmů, což by ovšem narušilo systém, který byl zvolen pro vymezení 

předmětu vyhlášek a který odpovídá zákonem stanovené dispozici 

členit vyhlášky podle jednotlivých druhů daní. 

Použitou formulaci považuje předkladatel za dostatečnou pro to, co 

připomínka požaduje. Není zřejmé, jak (lépe) by měl být text odstavce 

2 přeformulován. 

9. Ministerstvo vnitra 5. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 3: 

Navrhujeme slova „podání podáno“ nahradit slovy „podání učiněno“. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven. 

 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Doporučující připomínka: Dáváme ke zvážení, zda v § 5 písm. d) 

neuvést, že se jedná o odchylky v barevném nebo vizuálním provedení. 

Formulace „obvyklé technologické postupy výroby tiskopisu“ nemusí 

být všem adresátům tohoto předpisu srozumitelná. 

Nevyhověno. 

Pojem „odchylka v barevném provedení“ je podmnožinou pojmu 

„odchylka ve vizuálním provedení“, přičemž druhý z uvedených pojmů 

je příliš široký a mohl by tak znamenat prakticky bezbřehou odchylku 

oproti vzoru danému vyhláškou. Oproti tomu navržená textace váže 

odchylku na obvyklé technologické postupy výroby tiskopisu, což je 

poměrně jasně definovaná množina změn. Každá taková odchylka tak 

musí být subsumovatelná pod toto materiální kritérium. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Obecně se daně silniční dotýká úprava směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru 

poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly, v konsolidovaném znění. Podrobnosti upravované 

předkládaným návrhem však nejsou právem EU regulovány. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Bere se na vědomí. 
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K návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU 

žádné připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky přímo 

implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.  

27. Český 

telekomunikační 

úřad 

1. D Doporučující připomínka: 

K § 4 Návrhu vyhlášky (Formát formulářového podání) 

Připomínka ČTÚ: V § 4 Návrhu vyhlášky je uvedeno, že: 

„Formulářové podání, jehož vzor je uveden v § 2, lze elektronicky 

podat pouze ve formátu XML“. 

Ustanovení § 4 Návrhu vyhlášky vychází ze zákonného zmocnění 

k vydání vyhlášky upraveného v § 72 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb. 

Z důvodové zprávy k zákonu č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, vyplývá (konkrétně k § 72 odst. 2 c), které stanoví, 

že formulářové podání lze podat elektronicky s využitím dálkového 

přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně), že cit.: 

„Třetí způsob představuje elektronické formulářové podání, jehož 

formát a strukturu tak jako dosud zveřejní správce daně, přičemž okruh 

údajů, který je v takovém podání požadován, musí opět odpovídat 

okruhu údajů, které vyplývají ze zákonné úpravy a z jejích podrobností 

stanovených vyhláškou Ministerstva financí. V případě, kdy bude 

formát formulářového podání stanoven vyhláškou (viz odstavec 5), 

musí následné zveřejnění tyto minimální požadavky respektovat (s tím, 

že není vyloučeno, aby správce daně prostřednictví zveřejnění 

akceptoval i další formáty nad rámec vyhláškou stanoveného minima).  

S ohledem na skutečnost, že § 4 Návrhu vyhlášky stanoví jako 

„výlučný“ (slovo „pouze“) formát pro elektronické podání elektronický 

formát XML, není ČTÚ zřejmé, zda takové výlučné stanovení formátu 

není v rozporu s příslušným ustanovením (§ 72 odst. 2) daňového řádu, 

ve znění zákona č. 283/2020 Sb., resp. s výše uvedenou možností, aby 

správce daně prostřednictví zveřejnění akceptoval i další formáty nad 

rámec vyhláškou stanoveného minima. V této souvislosti lze rovněž 

upozornit na ustanovení § 13 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na 

digitální služby a o změně některých zákonů, které upravuje právo na 

technologickou neutralitu (povinnost orgánu veřejné moci zpřístupnit 

digitální službu bez závislosti na konkrétní platformě). 

Vysvětleno. 

Formát elektronického formulářového podání, který je správce daně 

povinen zveřejnit spolu se strukturou tohoto podání, musí odpovídat 

formátu stanovenému vyhláškou. Je pak věcí vyhlášky, zda výčet 

přípustných formátů pojme jako (i) výčet úplný (tj. jiný formát nebude 

přípustný), anebo (ii) výčet minimální (tj. ponechá správci daně 

možnost tento výčet zveřejněním dále rozšiřovat). 

Po dohodě se zástupci orgánů Finanční správy ČR a Celní správy ČR, 

byla ve všech nově navrhovaných vyhláškách zvolena první varianta, 

která odpovídá stávajícímu stavu. Případná změna či rozšíření 

akceptovatelných formátů tak bude možná pouze změnou příslušné 

vyhlášky, což se jeví žádoucí též s ohledem na právní jistotu adresátů 

této normy. 
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ČTÚ tak doporučuje zvážit úpravu daného ustanovení ve smyslu této 

připomínky, případně doplnit do odůvodnění § 4 Návrhu vyhlášky 

vysvětlení v tom smyslu, zda je či není tímto ustanovením vyloučeno, 

aby správce daně prostřednictví zveřejnění akceptoval i další formáty 

elektronického podání nad rámec vyhláškou stanoveného formátu, jak 

vyplývá z výše uvedené části důvodové zprávy k zákonu 

č. 283/2020 Sb. tak, aby byly eliminovány výše uvedené pochybnosti 

nad budoucí aplikací, resp. výkladem daného ustanovení.  

Závěr 

ČTÚ k Návrhu vyhlášky uplatňuje v rámci tohoto mezirezortního 

připomínkového řízení 1 připomínku doporučující povahy.  

36. Komora daňových 

poradců 

1. Z Zásadní připomínka 

Opakovaně uplatňujeme zásadní připomínku, aby součástí všech 

formulářů nebyly údaje, které má správce daně k dispozici 

z registračního řízení a které má povinnost daňový subjekt pod sankcí 

aktualizovat. To znamená, že u všech formulářů, kdy jde o daňový 

subjekt, který je registrován, by mělo být plně dostačující vyplnění 

jména a příjmení, případně obchodního jména a DIČ. Další 

identifikační údaje a kontaktní údaje (sídlo či místo bydliště telefon či 

e-mail) by měly být dobrovolné resp. některé (například bydliště a 

datum narození) by byly povinně uváděny pouze u poplatníků, kteří by 

nebyli registrováni. To je i v souladu s úpravou § 72 odst. 3 písm. b) 

DŘ, dle kterého lze tyto údaje požadovat, nikoliv že by byla povinnost 

je požadovat. Praktické zkušenosti ukazují, že v těchto evidenčních 

údajích nastávají zbytečné chyby, překlepy a opakované vyplňování 

těchto údajů je zcela nadbytečné. Navíc chyba v těchto nadbytečných 

údajích je nyní správcem daně u DPH nezákonně vyhodnocována jako 

nepřípustné podání. Toto zjednodušení by se dalo propojit s projektem 

Moje daně.  

Vyhověno. 

Obecně lze souhlasit s tím, že by v rámci formulářových podání neměly 

být jako povinné údaje vyžadovány údaje, které již byly jednou správci 

daně ze strany daňového subjektu v rámci registrace sděleny. K tomu je 

však třeba uvést následující. 

Řada údajů, které jsou v připomínce zmiňovány, je již dnes tzv. 

nepovinným údajem, resp. nejsou nepropustnou chybou v rámci 

elektronického podání v systému EPO Finanční správy ČR. Požadavky 

na sdělení předmětných identifikačních údajů (zejména v podobě 

nepropustných chyb v elektronických formulářích) v principu 

odpovídají zákonnému požadavku na to, aby z podání bylo patrné, kdo 

jej činí, čeho se týká a co se navrhuje (§ 70 odst. 3 daňového řádu). 

Určitý počet identifikačních údajů daňového subjektu je nezbytný 

s ohledem na nesporné prokázání totožnosti podatele, a to i při 

zohlednění možné chybovosti při vyplnění (nestačí pouhé uvedení 

jednoho základního údaje, resp. takové řešení by bylo zvýšeně náchylné 

na případné chybné uvedení údaje). 

Tentýž údaj může být nepovinný i povinný, a to podle toho, o jaký 

subjekt se jedná (typicky neregistrované subjekty), tj. v obou případech 

by měla být ve formuláři uvedena příslušná kolonka, přičemž úvahu 

o tom, zda je nutné ji vyplňovat, provádí podatel v závislosti na situaci, 

v níž se nachází.  

Připomínkové místo bylo ještě před mezirezortním připomínkovým 

řízením vyzváno, aby konkretizovalo ty údaje, které by měly být 

označeny jako nepovinné. Uplatněná připomínka však setrvala pouze na 

obecné konstataci principu, se kterým se předkladatel ztotožňuje. 

V návaznosti na to došlo u některých požadovaných údajů, kde by 

mohly vznikat pochybnosti o tom, zda jde o údaj obligatorní, 
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k explicitnímu doplnění pokynů k vyplnění dané kolonky o slova 

„nepovinný údaj“. 

Pokud jde o zmíněnou vazbu poskytovaných údajů a identifikace 

daňového subjektu v případě elektronického podání, platí, že návrhy 

vyhlášek stanoví pouze požadované údaje v rámci tohoto typu podání, 

přičemž nic nebrání tomu, aby v rámci struktury zveřejněné správcem 

daně byl požadavek identifikace subjektu realizován prostřednictvím 

automatizovaného „vyplnění“ odvozeného z použitého způsobu 

elektronické autorizace podání.  

Subjektivní příkoří spočívající ve vyplňování „zbytečných“ údajů řeší 

též projekt portálu MOJE daně, předpokládající funkci předvyplňování 

vybraných podání.   

Předkladatel se pro futuro nebrání diskusi, zda současná podoba 

formulářů z hlediska identifikace daňového subjektu neznamená 

duplicitní poskytování údajů, nicméně je otázkou, zda by z pohledu 

skutečné zátěže či z psychologického pohledu uživatele případná změna 

přinesla zásadní ulehčení, které by současně vyvážilo poněkud horší 

přehlednost a srozumitelnost pro nemalou část jiných subjektů.  
36. Komora daňových 

poradců 

2. Z Zásadní připomínka 

Mělo by dojít k revizi tzv. nepropustných chyb u elektronických 

podání, které způsobují nepřijetí podání. Je zde riziko, že nepřijetí 

podání v případě, kdy je chybně vyplněna položka, která nesouvisí 

přímo se základem daně či daní (např. chybějící datum narození nebo 

evidenční číslo podepisující osoby, IČ podepisující osoby), nebude 

v případném soudním sporu ze strany soudu aprobováno. A to právě 

z důvodu, že tyto údaje nesouvisí s daňovou povinností, identifikace 

podatele je v případě elektronického podání zřejmá z jiných zdrojů 

(ZAREP, přihlašovací údaje do DS) a formát a struktura elektronického 

podání, resp. seznam tzv. kritických chyb není ze strany Finanční 

správy tvořen předem předvídatelným postupem. 

Nevyhověno. 

Problematika nepropustných chyb v rámci elektronických verzí 

formulářových podání nemůže být s ohledem na rozsah zmocnění i 

technickou povahu věci předmětem připravovaných vyhlášek 

upravujících vzory těchto podání. Připomínce tak nelze z povahy věci 

vyhovět úpravou návrhu vyhlášky. 

Podle sdělení Generálního finančního ředitelství platí, že po 

konzultacích právě s KDP ČR byl v minulých letech ze strany Finanční 

správy ČR minimalizován počet nepropustných chyb u podání 

v systému EPO. Většina chyb je pak propustných s upozorněním, 

nicméně se současným umožněním odeslání podání. Dále pak platí, že 

zobrazování a závažnost kontrol, tj. včetně těch nepropustných či 

kritických, má efekt ve snížení vadných podání či podání, ke kterým je 

třeba zahajovat kontrolní postup, neboť podatel je veden k vyplnění 

minimálně formálně bezvadného podání. 

36. Komora daňových 

poradců 

3. Z Pokyny jako součást vyhlášky – tato připomínka je zásadní 

Dle našeho názoru není vhodné ve vyhlášce uvádět i pokyny k vyplnění 

formulářů, zejména pokud pokyny obsahují i citace jiných právních 

předpisů. Znamená to totiž, že pokud dojde k novele jednoho právního 

předpisu (např. daňového řádu), musí dojít se stejnou účinností i 

k související novele vyhlášky, neboť jinak by tyto dva předpisy byly 

Nevyhověno. 

Vzhledem k tomu, že při přípravě vyhlášky byla zvolena metoda vzoru 

formulářového podání, který bude uveden v příloze vyhlášky, je 

logickým výsledkem stav, kdy vyhláška obsahuje jak údaje povinné, tak 

údaje nepovinné či informativní. Obdobný princip pak platí i pro 

pokyny k vyplnění. V některých případech mají tyto pokyny pouze 
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fakticky v konfliktu (byť by měl aplikační přednost předpis vyšší 

právní síly a pozdějšího data vydání). 

Navíc pokyn k vyplnění by neměl mít charakter obecně závazného 

právního předpisu, ale měl by mít pouze doporučující a vysvětlující 

charakter. Jinak to může mít nezamýšlené následky, např. v případě 

daňových slev a odpočtů uvedených v pokynech pro vyplnění přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob, kdy zákon by mohl stanovit vyšší 

odpočet, ale do přiznání by se musel uvádět nižší odpočet dle pokynu 

(pokud by se nestihla spolu se zákonem novelizovat i vyhláška). Zákon 

by sice umožnil vyšší odpočet, ale poplatník by neměl jak ho v rámci 

přiznání uplatnit, když podle pokynu by měl uvést odpočet nižší. 

V případě přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob Přehled 

transakcí se spojenými osobami není vůbec definován pojem 

„transakce“, ačkoliv je to z hlediska správnosti vyplnění formuláře 

zásadní. Z dosavadní správní praxe vyplývá, že by v příloze měly být 

uváděny údaje dle účetnictví poplatníka, ale např. v případě rezerv a 

opravných položek nejde ze své podstaty o transakci v obecném smyslu 

slova, tzn. vztah mezi dvěma subjekty. Dále např. odkaz na českou 

právní úpravu u položky Finanční a bankovní záruky vyvolává 

pochybnosti, zda transakce, které se řídí cizím právem, jsou 

z reportingové povinnosti vyňaty. 

Navíc vydávání pokynů cestou informace GFŘ je mnohem flexibilnější 

a umožňuje lépe reagovat na případné nejasnosti v přiznáních. 

informativní či deklaratorní povahu, zatímco v jiných představují 

žádoucí upřesnění obecně vymezeného požadavku a jako takové 

naplňují požadavek daný zákonným zmocněním. 

Pokud by mělo dojít k selekci údajů na povinné a nepovinné, tak by 

musela být zvolena odlišná legislativní metoda, tj. k dispozici by nebyl 

vzor formulářového podání, ale pouze normativní výčet údajů. Takové 

řešení se nicméně nejeví jako vhodné, a to nejen pro svoji časovou 

náročnost a s tím spojené riziko chyb a nejasností, ale především 

z pohledu srozumitelnosti pro běžného uživatele. 

Obava z rigidity, resp. ze zvýšené potřeby novelizovat vyhlášku, není 

na místě, neboť změna zákona bude buďto natolik zásadní, že bude 

muset dojít ke změně formuláře (nejenom jeho pokynu), anebo se bude 

týkat pouze části textu, který má pouze informativní charakter a změna 

nebude nutná (srov. § 5 písm. c) návrhu vyhlášky), případně bude 

učiněna až při nejbližší nutné novelizaci. 

V případě využití portálu MOJE daně lze nabídnout vyšší informační 

standard a flexibilitu, než kterou nabízí listinný tiskopis, jehož změny 

jsou standardně prováděny v ročních periodách. 

39. Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

1. D Úvod: 

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového 

řízení materiál Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň 

silniční.  

Navrhovaná vyhláška reaguje na změnu § 72 daňového řádu, kterému 

předcházel nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 

2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní znění § 72 odst. 1 

daňového řádu k 31. 12. 2020. Důvodem byl požadavek Ústavního 

soudu, aby údaje požadované při správě daní byly upraveny právním 

předpisem alespoň s právní silou vyhlášky, nikoli tak jako doposud, 

kdy jsou stanoveny pouze vydáním tiskopisu MF.  

Připomínky: 

Formální připomínka k předkládací zprávě: V předposledním odstavci 

je ve třetím řádku nesprávně uvedena předložka „s“,  místo „z“ 

(…úpravy vyplývající s paralelních zákonných změn…). 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven. 
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Závěr:  

K návrhu vyhlášky k formulářovým podáním v oblasti působnosti 

orgánů Celní správy České republiky neuplatňujeme zásadní 

připomínky.   

 
Sdělení, že k návrhu vyhlášky nemá připomínky, zaslala tato místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Hlavní město Praha, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský 

úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, 

Nejvyšší správní soud, Svaz měst a obcí ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace ČR, Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Česká bankovní asociace, Státní tiskárna cenin. 

 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, Česká advokátní 

komora, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústavní soud, Asociace exportérů, Asociace penzijních společností ČR, 

Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Česká leasingová a finanční asociace ČR, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, 

Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských 

bytových družstev, Americká obchodní komora, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, Asociace družstevních záložen, 

Asociace pro devizový trh, Asociace pro kapitálový trh, Asociace realitních kanceláří České republiky, Asociace soukromého zemědělství, CzechInvest, Česká asociace pojišťoven, Česká 

asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Komora certifikovaných účetních, 

Potravinářská komora České republiky, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz 

obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz účetních, Zemědělský svaz ČR. 
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