
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 

předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 

 

(tisk 646) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru  

 č. 187 ze dne  18. února 2016 (tisk 646/2) 

 

1.  § 20 uvést v tomto znění: 

 

„§ 20 

 

Důvodová zpráva návrhu právního předpisu 

 

(1) Důvodová zpráva obsahuje alespoň 

 

a) popis obsahu návrhu právního předpisu s uvedením důvodů, které k jeho předložení vedou, 

a shrnutí základních zásad a nejdůležitějších změn, které oproti stávající právní úpravě zavádí,  

 

b) zhodnocení platného právního stavu, 

 

c) zhodnocení souladu návrhu právního předpisu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi 

právního řádu České republiky, 

 

d) zhodnocení souladu návrhu právního předpisu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z jejího členství v Evropské unii, 

 

e) zhodnocení souladu návrhu právního předpisu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, 

 

f) předpokládaný hospodářský a finanční dopad návrhu právního předpisu na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty,  

 

g) odůvodnění případného návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem právního 

předpisu souhlas již v prvém čtení,  

 

h) odůvodnění případného návrhu, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti dříve 

než počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení, 

 

i) odůvodnění jednotlivých ustanovení návrhu právního předpisu; odůvodnění obsahuje 

vysvětlení jejich účelu a nezbytnosti, popis právních norem v nich obsažených a z nich 

vyplývajících práv a povinností.  
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(2) Důvodová zpráva v případě, že je předkladatelem návrhu právního předpisu 

vláda, ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka, dále obsahuje alespoň 

 

a) zhodnocení, zda návrh právního předpisu neobsahuje ustanovení, které by bylo svou povahou 

technickým předpisem podle právního předpisu upravujícího technické požadavky na 

výrobky, a informace o splnění oznamovací povinnosti podle tohoto právního předpisu, 

 

b) informaci o konzultaci návrhu právního předpisu s Evropskou centrální bankou a výsledku 

konzultace, podléhá-li návrh právního předpisu takové konzultaci, 

 

c) předpokládaný dopad návrhu právního předpisu, zejména 

1. dopad na práva a povinnosti fyzických a právnických osob, 

2. dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 

3. zhodnocení, zda návrhem právního předpisu není zakládána veřejná podpora, 

4. sociální dopad, včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, především na osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  

5. dopad na rovnost mužů a žen, upravuje-li návrh právního předpisu postavení fyzických osob 

nebo se tohoto postavení dotýká,  

6. dopad na životní prostředí,  

7. dopad na ochranu práv dětí,  

8. dopad na bezpečnost nebo obranu státu a 

9. dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, 

 

d) zhodnocení korupčních rizik návrhu právního předpisu, 

 

e) odůvodnění případné navrhované odchylky v postupu projednání návrhu právního 

předpisu.“. 

 

 

2.   V § 26 odst. 1 větě první slovo „druhá“ nahradit slovem „třetí“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 12. dubna 2016 

 

B.  Poslanec Martin Plíšek 

(sněmovní dokumenty 3941 a 3942) 

 

1.  V § 16 doplnit odstavec 4 ve znění: 

„(4) Správce elektronického systému tvorby právních předpisů odpovídá za úplnost 

a správnost textu právního předpisu a textu právního předpisu ve znění novely, z nichž se 

při tvorbě právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vychází, 

a za poskytování průběžných informací o jejich změnách vyplývajících z právních předpisů 

a nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“. 

 

2.  V § 29 číslo „2019“ nahradit číslem „2020“. 
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3.  V § 22 na konci odstavce 3 doplnit větu ve znění: „Vlastnoručně může akt podepsat také 

prezident republiky; Kancelář prezidenta republiky zaznamená údaj o podepsání aktu tímto 

způsobem do elektronického systému tvorby právních předpisů.“. 

 

 

 

 

V Praze dne 12. dubna 2016 

 

 

Mgr. Martin Plíšek, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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