
 

STANOVISKO VLÁDY  

k návrhu Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 860) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  zaujala k  němu nesouhlasné 

stanovisko z těchto důvodů: 

 

1. Vláda nepovažuje za přijatelné, aby bylo měněno postavení Ministerstva vnitra jako 

druhoinstančního orgánu; s  ohledem na obsah zákonem vymezeného pojmu 

„mimořádná událost“ je třeba zachovat klíčovou roli krajských úřadů, které plní úkoly 

podle zákona o integrovaném záchranném systému v přenesené  působnosti.  

 

2. Zavedením nové definice škody (§ 30 odst. 2 písm. a)) by došlo k omezení odpovědnosti 

státu za škodu; omezení odpovědnosti nelze považovat za vhodné, jelikož na jeho 

základě by došlo, mimo jiné, k vyloučení odpovědnosti státu za činnost fyzických osob, 

které při záchranných pracích jednaly v  souladu s výzvou velitele zásahu podle § 25 

odst. 2 písm. b) zákona o integrovaném záchranném systému. 

 
3. Vláda je toho názoru, že navržená konstrukce náhrady škody odporuje zájmu na 

odčinění újmy v co nejkratší době po jejím způsobení, přičemž případné administrativní 

komplikace na straně orgánů veřejné moci by neměly jít k tíži poškozeného. 

 
4. Není vhodné, aby zákon stanovoval povinnost poškozeného nést náklady  

na zpracování znaleckého posudku, zvláště za situace, kdy návrh zároveň zakládá 

pravomoc krajského úřadu požadovat předložení znaleckého posudku, aniž by výkon 

této pravomoci omezoval stanovením dalších podmínek. Návrh zákona vláda považuje 

za nevhodný taktéž s ohledem na skutečnost, že může faktické uplatnění práva  

na náhradu škody podmiňovat vynaložením nákladů, které budou nepoměrné  

či dokonce budou převyšovat výši požadované finanční náhrady způsobené újmy. 
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5. Vláda konstatuje, že kraje dostávají finanční prostředky ze státního rozpočtu na výkon 

přenesené působnosti a kraj je povinen vytvářet ve svém rozpočtu rozpočtovou položku 

pro řešení mimořádných událostí i krizových situací. Ve státním rozpočtu je vytvořena 

v kapitole Všeobecná pokladní správa rezerva na řešení mimořádných událostí podle 

zákona č. 239/2000 Sb. a kraj může prostřednictvím Ministerstva vnitra zažádat 

o finanční prostředky Ministerstvo financí, kdy ministr financí je na základě usnesení 

vlády ke státnímu rozpočtu České republiky na příslušný rok zmocněn uvolnit 

jednorázově finanční prostředky až do výše 50 mil. Kč. Pokud je v kraji vyhlášen krizový 

stav, je možné navíc čerpat v krizové situaci finanční prostředky i z rezervy Všeobecné 

pokladní správy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování následků 

podle krizového zákona. 

 
6. Vláda rovněž konstatuje, že navrhovaná právní úprava vykazuje i nedostatky legislativně 

technického charakteru; např. nejsou respektovány některé ustálené legislativně 

technické požadavky týkající se obsahu právního předpisu a jeho členění (v paragrafu 

by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 

přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů),  a dále 

se jedná o chyby v  nadpisu zákona  a ve výčtu právních předpisů v úvodní větě čl. I.   
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