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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 8. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 1. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 2krát 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 výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Jihočeský kraj možnosti zákonodárné iniciativy v minulosti vícekrát nevyužil proto, že řada návrhů byla 

podána jinými kraji, a podání dalšího (totožného) návrhu se jevilo jako nadbytečné. 

ad 2) V současné chvíli není na tuto otázku možné odpovědět. Jak již bylo naznačeno výše, při skončení 

volebního období Poslanecké sněmovny není možné neprojednané návrhy projednat (tzv. spadnou pod stůl), 

a má-li být změna schválena, je nutné začít celý legislativní proces od začátku. Volební období současného 

složení Poslanecké sněmovny končí v letošním roce, kdy je téměř jisté, že nyní navrhované změny již nestihnout 

být projednány (mimo jiné i s ohledem na stanovené lhůty). Z tohoto důvodu je navrhování přijetí změny zákona 

v tuto chvíli nadbytečné. Zda zastupitelstvo kraje využije svého práva i následně, to je otázka, na kterou nejsme 

schopni v tuto chvíli odpovědět, neboť je závislá na celé řadě faktorů, například na tom, zda bude identifikována 

oblast, u které bude nalezena shoda na návrhu jejího řešení, a předložení tohoto návrhu Poslanecké sněmovně. 

ad 3) V současné době se žádný pracovník krajského úřadu otázce zákonodárné iniciativy systematicky 

nevěnuje. Nicméně v rámci struktury úřadu je zřízen odbor legislativy a vnitřních věcí, který v sobě zahrnuje 

také tři právníky. Tito zaměstnanci by se případné problematice návrhu změny zákona věnovali. Dle potřeby by 

byly zapojeny i další osoby (zaměstnanci, představitelé samosprávy, externí konzultanti). 
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ad 4) V případě tvorby návrhu změny zákona musí být nejprve vyjádřena vůle ze strany představitelů 

samosprávy na tom, aby takový návrh byl připraven, včetně jeho obsahu. Následně by zaměstnanci, v úzké 

spolupráci s představiteli samosprávy, připravili jeho návrh, a předložili jej představitelům samosprávy 

k posouzení a schválení. Přesná procedura není stanovena žádným vnitřním předpisem, a konkrétní postup 

včetně rozsahu konkrétních činností každé zúčastněné osoby by byl závislý na rozsahu a oblasti, kterou by měl 

daný návrh upravovat, tj. zda by se jednalo o spíše dílčí úpravu jednoho předpisu, anebo zda by šlo o rozsáhlejší 

úpravu, která by si vyžádala úpravu dalších předpisů. Totéž platí i o případném zapojení advokátní kanceláře, 

kdy její činnost by měla své místo zejména tehdy, pokud by se jednalo o návrh komplexnější změny. 

ad 5) Ano, Jihočeský kraj je připomínkovým místem řady vládních návrhů zákonů (viz systém eKLEP, jehož 

veřejná část je volně přístupna, https://apps.odok.cz/veklep), a této možnosti pravidelně využívá.  

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 


