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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Zlínského kraje jako povinný subjekt obdržel dne 8. ledna 2021 Vaši žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
na jejímž základě požadujete poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):
1. Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 5 krát
zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát?
2. Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc?
3. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?
4. Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými
politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s
odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje
konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou?
5. Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
K otázce č. 1: Přehled dosavadních zákonodárných iniciativ Zlínského kraje

Číslo tisku Název tisku

Rok předložení

1032/0 Novela zákona o vodách (vodní zákon)

2005

64/0 Návrh zákona o neziskových organizacích

2006

164/0 Novela zákona o vodách (vodní zákon)

2007

860/0 Novela zákona o integrovaném záchranném systému

2016

774/0 Novela zákona o rozpočtovém určení daní

2020
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Zlínský kraj využívá spíše meziresortních připomínkových řízení, kterých se aktivně účastní, a jejich
prostřednictvím navrhuje změny právních předpisů (viz odpověď k otázce č. 5).
K otázce č. 2: Pokud vyplyne z činnosti kraje v současném volebním období potřeba změny některého
právního předpisu a zároveň nebude možné takové změny docílit návrhem uplatněným v rámci mezirezortního
připomínkovacího řízení, pak nelze vyloučit, že kraj přistoupí k využití zákonodárné iniciativy.
K otázce č. 3: Příprava zákonodárných iniciativ je stejně jako meziresortní připomínková řízení agendou
oddělení legislativního a právního (Odbor právní a Krajský živnostenský úřad), dle potřeby 1 – 4 zaměstnanci,
ve spolupráci s věcně příslušným odborem (většinou 1 až 2 zaměstnanci), pokud to povaha materiálu
vyžaduje.
K otázce č. 4: Odbor právní a Krajský živnostenský úřad zpracuje na základě požadavku politického vedení
kraje, případně z vlastního podnětu či z podnětu věcně příslušného odboru návrh zákona, který je následně k
projednání zastupitelstvu oprávněna předložit rada kraje, člen zastupitelstva nebo skupina členů
zastupitelstva. Návrh zákona na zasedání uvede navrhovatel. Zejména odůvodní potřebnost a cíle navrhované
právní úpravy, způsob projednání návrhu zákona v připomínkovém řízení s příslušnými výbory zastupitelstva,
obcemi a dalšími subjekty, jejichž práv, zájmů nebo působnosti se navrhovaná právní úprava dotýká,
zdůvodnění případného nevyhovění zásadním připomínkám z připomínkového řízení a vysvětlení případných
nejasností, které vyplynuly z předchozího projednávání návrhu. Návrh zákona se předkládá
ve standardní formě v souladu s Legislativními pravidly vlády. Součástí návrhu je důvodová zpráva,
která odůvodňuje principy nové právní úpravy. Důvodová zpráva vždy obsahuje zhodnocení platného právního
stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti nové právní úpravy v
jejím celku (obecná část) i jednotlivých ustanovení (zvláštní část), předpokládaný hospodářský a finanční
dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet a zhodnocení souladu návrhu zákona s
mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a s ústavním pořádkem, zhodnocení dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení
ve vztahu k zákazu diskriminace, zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo
obranu státu, předpokládané sociální dopady včetně dopadů na podnikatelské prostředí a na životní prostředí
a předpokládané dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
Návrh zákona schválený zastupitelstvem předkládá hejtman předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, v němž musí být uvedeno jmenovité pověření
člena zastupitelstva, který o návrhu zákona jménem zastupitelstva bude jednat v orgánech Parlamentu České
republiky (navrhovatel zákona) v souladu s § 86 odst. 1 zákona o jednacím řádu PS. Současně
s písemným návrhem zákona se Poslanecké sněmovně předkládá i stejnopis návrhu zákona na technickém
nosiči dat. Jde-li o návrh novely zákona, návrh se předkládá se zněním platného zákona nebo jeho části,
jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.
Formu a obsah materiálu-návrhu zákona upravují taktéž zákony.
Služeb externích právníků nevyužíváme a konzultace s odborníky probíhá v rámci úřadu. Pokud se týká
spolupráce krajů, jsou zákonodárné iniciativy projednávány v odborných komisích Asociace krajů ČR.
K otázce č. 5: V roce 2019 se Zlínský kraj účastnil připomínkování 182 legislativních a nelegislativních
materiálů, předložených do meziresortního připomínkového řízení. U 52 materiálů byla uplatněna nejméně
jedna zásadní připomínka, u 21 materiálu nejméně jedna doporučující připomínka. V roce 2020 se Zlínský kraj
zúčastnil 176 připomínkových řízení a k 25 materiálům byla uplatněna nejméně jedna zásadní připomínka, a
k 16 materiálům byla uplatněna nejméně jedna doporučující připomínka. V současné době nebylo ještě
ukončeno 5 připomínkových řízení z roku 2020.

S pozdravem
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