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V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 15. září 2020, s termínem dodání
stanovisek do 7. října 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Č.
res.

Resort

Č.
př.

Z/D

Připomínky
Připomínka k čl. II (přechodné ustanovení): Upozorňujeme, že
aktuální znění přechodného ustanovení nepovažujeme za nejvhodnější.
Doporučujeme přechodné ustanovení naformulovat tak, aby přechodné
období v délce 4 let nebylo odvozováno ode dne nabytí účinnosti
vyhlášky, ale od kalendářního roku, ve kterém dojde k nabytí účinnosti
předmětné vyhlášky. V souladu s tímto navrhujeme například
následující znění přechodného ustanovení: „Hodnostní označení podle
vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, lze užívat do konce třetího kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, ve kterém došlo k nabytí účinnosti
této vyhlášky.“ Alternativně doporučujeme upravit navrhované
ustanovení tak, aby obsahovalo přesné určení konce přechodného
období, po které je možno užívat hodnostní označení podle předchozí
právní úpravy. Ani jednou z předložených variant nedojde k zásahu do
předkladatelova úmyslu vymezit přechodné období v délce 4 let.
Doporučující připomínka:

7.

Ministerstvo
spravedlnosti

1.

D

9.

Ministerstvo vnitra

1.

D

K čl. I bodu 3 – k příloze č. 2:

10.

Ministerstvo
zahraničních věcí

1.

D

12.

Ministerstvo
zemědělství

1.

D

12.

Ministerstvo
zemědělství

2.

D

U vyobrazených vzorů stejnokrojů je odznak na lodičce na různých
stranách, doporučujeme použít fotografie se správným umístěním, což
je v souladu s českými tradicemi na levé straně.
K uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních
věcí zásadní připomínky, z legislativně technického hlediska pouze
upozorňuje, že v úvodní větě je nadbytečně citován zákon č. 243/2016
Sb., jímž uvedené zmocňovací ustanovení § 14 odst. 4 zákona č.
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, měněno nebylo.
K návrhu vyhlášky:
V úvodní větě předloženého návrhu vyhlášky doporučujeme vypustit
slova: „ve znění zákona č. 243/2016 Sb.“.
Odůvodnění
Zákon č. 243/2016 Sb. nenovelizuje ustanovení § 14 odst. 4 zákona č.
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. Tento zákon novelizuje
jiné ustanovení - § 12 odst. 1 - zákona č. 17/2012 Sb.

Vypořádání
Vyhověno.
Materiál bude upraven.

Vyhověno.
Materiál bude upraven.

Vyhověno.
Materiál bude upraven.

Vyhověno.
Materiál bude upraven.
Vyhověno.
Materiál bude upraven.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUSAY2EK)

16.

Úřad vlády České
republiky
Odbor kompatibility

1.

-

Bere se na vědomí.

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:
Navrhovaná úprava je plně v kompetenci členských států.
Připomínky a případné návrhy změn:
Odbor kompatibility nevznáší žádné připomínky k návrhu.
Závěr:
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává právo EU a není s ním
v rozporu.

Sdělení, že k návrhu vyhlášky nemá připomínky, zaslala tato místa:
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Bezpečnostní informační služba.
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa:
Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Česká advokátní komora, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Komora daňových poradců, Úřad pro zahraniční
styky a informace ČR, Vojenská policie.
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