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Žádost o poskytnutí informací týkající se zákonodárné iniciativy

Dne 26.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí 
následujících informací:
,,- Využívá zastupitelstvo Karlovarského kraje pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č. 129/2000 Sb. o krajích, 
zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky? 
- Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita?
- Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem?
- Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat této pravomoci?
- Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?“.

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

Ad) Využívá zastupitelstvo Karlovarského kraje pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č. 129/2000 Sb., 
o krajích, zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky? 

Ano, Zastupitelstvo Karlovarského kraje využívá své pravomoci dle  § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a předkládá návrhy zákonů Poslanecké 
sněmovně.

Ad) Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita?

Zákonodárná iniciativa byla využita Zastupitelstvem Karlovarského kraje do současné doby 7x.

Ad) Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem?

Oblasti, kterých se zákonodárné iniciativy týkaly, jsou uvedeny v jednotlivých usneseních 
Zastupitelstva Karlovarského kraje, jejichž znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Zákonodárné iniciativy byly úspěšné pouze v jednom případě a to u návrhu zákona, kterým se 
novelizovalo ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (novela provedena zákonem č.  158/2007 Sb., ze dne 6. června 2007, 
kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a 
to tak, že se stávající znění „(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 
vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto 
závazného stanoviska“, nahradilo novým zněním „(6) Orgán státní památkové péče příslušný 
podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné 
organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení 
návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní 
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památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode 
dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť 
složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 10 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo 
v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá 
závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.“

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje uvádí 
následující: Ve smyslu zpracování informace o úspěšnosti zákonodárné iniciativy považuje 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje za značně 
problematické a v nesouladu s legislativou. Po odeslání návrhu zákonodárné iniciativy do 
Kanceláře Poslanecké sněmovny parlamentu ČR pouze zpět krajský úřad obdrží informaci 
o přijetí. Dále již informován krajský úřad není o průběhu projednávání. Návrh je následně 
projednáván v prvním čtení, ve výborech, ve druhém čtení, upravován, měněn atd. Podle 
názoru vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství nemůže krajský úřad zpracovávat 
informace, kterými nedisponuje. Jde o informace o činnostech jiných institucí (poslanecká 
sněmovna, senát, prezident). Informace o jejich činnosti (projednávání navrhované legislativy) 
jsou veřejně dostupné na internetových stránkách těchto orgánů.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje uvádí 
následující: Dopisem hejtmanky Karlovarského kraje ze dne 15. října 2018 byl předsedovi 
Poslanecké sněmovny odeslán návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který se týkal 
předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do střední školy. Bylo navrhováno, aby 
předpokládaný počet těchto uchazečů zřizovatel podmínil svým schválením.
Na webových stránkách Poslanecké sněmovny lze dohledat, že výše zmíněný návrh prošel 
1. čtením (sněmovní tisk 309/0) a informace o dalším postupu Poslanecké sněmovny nejsou 
zatím k dispozici.

Ad) Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat této pravomoci?

Není možné stanovit, zda Zastupitelstvo Karlovarského kraje využije možnosti předkládat návrh 
zákonů Poslanecké sněmovně, případně kolik těchto návrhů bude ještě předloženo.

Ad) Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?

Krajský úřad Karlovarského kraje nemá vymezeny konkrétní pracovníky pro oblast 
zákonodárných iniciativ, kdy vypracování návrhů zákonů se věnují pracovníci podle oblasti 
iniciativy a rozsahu této iniciativy.

S pozdravem 

           

Přílohy:
Seznam zákonodárných iniciativ




