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VI. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

  

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv  

  

Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 20. dubna 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 7. května 2018. 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 24 zásadních připomínek, a to 5 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí a úřad 

ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

zemědělství, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Nejvyšší správní soud a Úřad pro zahraniční styky a informace. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky, Akademie věd České republiky, Bezpečnostní 

informační služba, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Kancelář prezidenta republiky, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Svaz měst a obcí České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, 

Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.  

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, Český statistický 

úřad, Energetický regulační úřad, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké 

sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

Technologická agentura České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústavní soud, Ústav 

pro studium totalitních režimů, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina. 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí 

2. Ministerstvo kultury 

3. Ministerstvo spravedlnosti 

4. Ministerstvo zahraničních věcí 

5. Úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády 

 

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo 

financí 

 

1.1 

K čl. LIV 

Upozorňujeme, že vládě byl předložen návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019 (materiál 

evidovaný pod č. 350/18), kterým se mj. upravuje ustanovení 

§ 92e odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“), který má nabýt účinnosti 1. ledna 2019. Na základě 

této změny v textu § 92e odst. 1 již nebudou obsažena slova 

„ve Sbírce zákonů“ (text po provedené změně by měl znít 

„Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které 

odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA 

ve znění platném k 1. lednu 2015, plátci použije plátce režim 

přenesení daňové povinnosti.“).  Tuto skutečnost je třeba 

zohlednit v dalším legislativním procesu a v případě, že bude 

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

od roku 2019 schválen, celou část padesátou druhou z návrhu 

vypustit, aby nebylo novelizováno již neplatné znění ustanovení 

§ 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. 

V případě, že by návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní od roku 2019 nebyl schválen, požadujeme, aby 

konečné znění novelizačního bodu zasahujícího do zákona o dani 

z přidané hodnoty bylo ještě konzultováno s Ministerstvem 

financí tak, aby jeho text byl v souladu koncepcí úpravy 

Akceptováno.  
 

Uvedená skutečnost bude zohledněna v dalším průběhu 

legislativního procesu ve spolupráci s Ministerstvem 

financí. 
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zamýšlenou Ministerstvem financí jako gestorem úpravy (cílem 

změny v ustanovení § 92e dost. 1 navrhované v návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019 je 

sjednocení  úpravy odkazu na klasifikaci produkce). 

 1.2 

K čl. LVI:  

Požadujeme vypuštění poznámky pod čarou č. 86. Poznámka 

pod čarou je nenormativním odkazem, který má být podle 

ustanovení č. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády použito 

zcela výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 

komplexnosti obsahu právního předpisu. Vzhledem k tomu, 

že v tomto případě potřeba komplexnosti obsahu právního 

předpisu, ani žádný jiný obdobně závažný důvod neexistuje, není 

použití poznámky pod čarou vhodné. 

Akceptováno. 

 

 1.3 

K Důvodové zprávě: 

Pro irelevanci požadujeme vypustit část týkající se dopadů do 

personální a platové oblasti (část 7. Důvodové zprávy, od 4 

odstavce), které jsou spojeny s přijetím zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. Tento zákon byl již schválen a prostor 

pro uvedení dopadů do státního rozpočtu či do ostatních 

veřejných rozpočtů v souvislosti s přijetím navržené právní 

úpravy byl právě v materiálu k tomuto zákonu, nikoliv nyní 

v rámci návrhu na přijetí doprovodných zákonů. Zároveň 

doplňujeme, že zásadně nesouhlasíme s uvedeným personálním 

posílením kapacity Ministerstva vnitra včetně platových 

a souvisejících prostředků nad rámec stávajících limitů. Aktuální 

počet neobsazených služebních míst (bez zohlednění míst 

spolufinancovaných z prostředků EU/FM) činí u Ministerstva 

vnitra za období leden – březen 2018 v ústředním orgánu celkem 

306,5 přepočtených míst, tj. 12,5 %. To dokládá, že je 

v možnostech Ministerstva vnitra případné personální dopady 

zabezpečit v rámci stávajících parametrů. 

Akceptováno. 
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1.4 

Nad rámec návrhu 

V souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky 

mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních 

smluv a jejím novým pojmenováním upozorňujeme, že v zákoně 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, je v ustanovení § 15 odst. 2 a § 59 odst. 10 uveden 

pojem „Sbírka mezinárodních smluv“ a bylo namístě v obou 

ustanoveních nahradit tento pojem pojmem „Sbírka zákonů 

a mezinárodních smluv“.  Tento problém je však třeba řešit 

systémově ve všech zákonech, kde je tento výraz použit 

(namátkou jde např. o občanský zákoník nebo o zákon o volbách 

do zastupitelstev obcí). 

Akceptováno. 

 

Do návrhu bude doplněna novela zákona č. 353/2003 Sb. 

2. Ministerstvo 

kultury 

 

2.1 

K části třicáté osmé, čl. XL bod 3 – změna § 31 odst. 1 písm. 

k) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 

Čl. XL bod 3 požadujeme z předloženého návrhu zákona 

vypustit. 

 

Zdůvodnění: Vložení slova „zejména“ nahrazuje dosavadní 

taxativní výčet případů, kdy má provozovatel vysílání povinnost 

poskytnout nezbytný vysílací čas státním orgánům a orgánům 

územní samosprávy, výčtem pouze demonstrativním, který v této 

souvislosti považujeme za nepřiměřeně velký zásah do práv 

provozovatele umožňující státním orgánům a orgánům územní 

samosprávy žádat o poskytnutí vysílacího času pro oznámení 

z libovolného důvodu. Podstatou ustanovení § 32 odst. 1 písm. k) 

však je limitovat povinnost provozovatelů vysílání (a tedy zásah 

do jejich podnikatelské činnosti) pouze na nejzásadnější případy 

nutnosti informovat tímto způsobem veřejnost. Vzhledem k tomu, 

že dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, lze do obsahu vysílání jednotlivých 

provozovatelů zasahovat pouze na základě zákona a v jeho 

Akceptováno. 

 

Ustanovení je reakcí na § 11 odst. 1 a 3 zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv: nastala, resp. pominula 

překážka pro vyhlášení aktu s využitím elektronického 

systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tato 

skutečnost má být oznámena v hromadných sdělovacích 

prostředcích. Ustanovení bude precizováno tak, aby byl 

odstraněn navrhovaný demonstrativní výčet; § 32 odst. 1 

písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. tak bude znít:  

 

„k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním 

orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost 

nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná 

oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, 

stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu 

kybernetického nebezpečí, oznámení o existenci 

a pominutí překážky bránící vyhlášení aktu ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv s využitím 

elektronického systému Sbírky zákonů 

a mezinárodních smluv, nebo opatření na ochranu 

veřejného zdraví; odpovědnost za obsah těchto oznámení 
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mezích, by navrhovaná změna § 32 odst. 1 písm. k) tohoto 

zákona představovala nepřípustný zásah do práva provozovatelů 

vysílat programy svobodně a nezávisle. 

 

Předložený materiál neobsahuje žádné odůvodnění navrhované 

změny, z něhož by bylo možno odvodit zamýšlený cíl úpravy, 

a navíc je znění daného novelizačního bodu chybné, protože 

v § 32 odst. 1 písm. k) se slovo „oznámení“ vyskytuje dvakrát, 

přičemž navrhovaná změna se má zjevně vztahovat pouze 

k prvnímu z obou případů, což ovšem ze znění novelizačního 

bodu nevyplývá. 

 

má osoba, které byl vysílací čas poskytnut,“. 

 
 

 

 

3. Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 
 

3.1 

K čl. IX bodu 3 (§ 57 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) 

 

Uvedené ustanovení nově zakotvuje povinnost správce 

elektronického systému tvorby právních předpisů zpracovat po 

derogaci právního předpisu či jeho ustanovení nálezem Ústavního 

soudu „text právního předpisu ve znění výroku nálezu, do kterého 

zaznamená změny vyplývající z výroku nálezu“. Uvedenou část 

věty považujeme za logicky rozpornou, jelikož pakliže je text 

předpisu vypracován ve znění nálezu Ústavního soudu, nelze již 

do něj následně předmětné změny zapracovat.  

 

Obdobné konstatovaní platí rovněž pro návrh věty následující, 

podle které „nelze-li s ohledem na povahu výroku nálezu 

[Ústavního soudu] v textu právního předpisu […] přímo vyznačit 

změnu z výroku nálezu vyplývající“, vypracuje správce text 

právního předpisu ve znění výroku. Upozorňujeme, že 

v uvedeném případě nepůjde o derogativní výrok Ústavního soud, 

nýbrž o výrok interpretativní, pročež text právního předpisu 

zůstane v nezměněné podobě, tedy není vhodné a logicky správné 

hovořit o textu právního předpisu „ve znění výroku nálezu“.  

Požadujeme proto v předmětném ustanovení nahradit opakovaně 

používaní spojení „text ve znění výroku nálezu“ slovy „úplné 

Akceptováno.  

 

Text bude upraven na následující znění: 

„Je-li zrušován právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv nebo jeho část, správce 

elektronického systému tvorby právních předpisů9) 

zpracuje prostřednictvím tohoto systému text právního 

předpisu ve znění výroku nálezu; vyznačí zároveň 

okamžik, ke kterému jsou změny vyplývající z výroku 

Ústavního soudu vykonatelné. Nelze-li s ohledem 

na povahu výroku nálezu v textu právního předpisu 

přímo vyznačit změnu z výroku vyplývající, správce 

elektronického systému tvorby právních předpisů uvede 

v textu právního předpisu informaci o této změně spolu 

s vyznačením okamžiku její vykonatelnosti.“. 
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znění právního předpisu“.  

 3.2 

K čl. XIV bodům 5 a 6, čl. XXV bodům 8, 11 a 13 (§ 90 odst. 7 

a § 94 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, § 122 

odst. 3, § 128 odst. 2 a § 130 odst. 5 Jednacího řádu Senátu) 

 

Shora uvedená ustanovení zakládají povinnost předsedy příslušné 

komory Parlamentu ČR ve spolupráci s kanceláří této komory 

provádět úpravy návrhu zákona mezi jednotlivými fázemi 

legislativního procesu v rámci dané komory. Navržené zakotvení 

uvedené kompetence považuje Ministerstvo spravedlnosti 

za problematické z několika důvodů: 

Za prvé, návrh váže možnost provedení změn na skutečnost, 

že tyto nebudou věcně měnit obsah právního předpisu. Uvedené 

kritérium však lze považovat z interpretačního hlediska 

za významově otevřené, pročež může do budoucna docházet 

ke sporům ohledně toho, zda provedená úprava věcně mění návrh 

zákona, či nikoliv. V této souvislosti zároveň upozorňujeme, 

že v případech, kdy nebude v případě změny tato konzultována 

s předkladatelem návrhu zákona, může docházet k zásadním 

významovým posunům i při na první pohled marginálních 

terminologických úpravách. Řešení případného sporu o to, 

zda předsedou komory učiněná úprava představuje či 

nepředstavuje věcný posun, přitom není návrhem zákona nikterak 

řešena.  

Za druhé, návrh umožňuje předsedovi komory provádět úpravy, 

které plynou „z návrhů změn tohoto předpisu dříve předložených 

Poslanecké sněmovně [Senátu] k projednání a dosud Poslaneckou 

sněmovnou [Senátem] neodmítnutých“. Možnost změn přitom 

není limitována jejich legislativně technickým charakterem.  

S uvedeným pravidlem nelze souhlasit jednak proto, že toto 

neopodstatněně favorizuje dřívější z předložených návrhů, když 

stanovuje povinnost přizpůsobení později předloženého návrhu, 

zejména však proto, že umožňuje mimo řádný legislativní proces 

věcně měnit projednávané návrhy zákonů, čímž fakticky dochází 

Vysvětleno, připomínka změněna na doporučující. 

 

Předkladatel vzal pří přípravě návrhu argumentaci 

uvedenou v připomínce v potaz, nicméně text ustanovení 

vyjadřuje vyvážený poměr mezi Ústavou České 

republiky garantovanými právy předkladatele 

a požadavkem právní jistoty adresáta práva a konzistence 

právního předpisu a právního řádu jako celku. Text 

ustanovení je veden potřebou zajistit přehlednost 

a logickou propojenost jednotlivých právních předpisů 

tvořících právní řád a zejména zajistit konzistentnost 

konsolidovaného znění právního předpisu, které bude 

(často zcela mimo oblast navrženého novelizačního 

zásahu) dotčeno nezávisle projednávanými změnami. 

Vychází mj. i z předpokladu logické a konzistentní 

činnosti samotného zákonodárce při postupných změnách 

právního řádu, resp. při změnách jednotlivých zákonů.  

 

Nelze též opominout, že návrh vyjadřuje praxi, která 

v Poslanecké sněmovně fakticky existuje. Již nyní je 

nezbytné v průběhu projednávání návrhů zákonů 

sledovat legislativní proces a ve spolupráci odborného 

aparátu Kanceláře Poslanecké sněmovny, zástupců 

předkladatele, zpravodaje, výborů atd. reflektovat 

dopady mezitímních změn právního řádu, a to po celou 

dobu projednávání, včetně fáze závěrečné redakce textu 

po 3. čtení. Projednávání a právní závaznost 

konsolidovaného znění právního předpisu jako jeho 

součásti, která je nově zaváděna, pouze vyvolává potřebu 

tento postup upravit explicitně. 

 

Nesdílíme dále obavy z namítané neurčitosti formulace 

„věcně nemění obsah právního předpisu“. Text 

respektuje i pravidla a jejich formulační vyjádření, která 
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jak k omezení práva předkladatele návrhu (čl. 41 odst. 2 Ústavy 

ČR), tak obou komor Parlamentu. 

 

Požadujeme proto uvedená ustanovení přepracovat ve smyslu 

předestřené argumentace, tedy zejména přesněji a restriktivněji 

specifikovat změny, které mohou být mezi fázemi legislativního 

procesu v rámci příslušné komory Parlamentu prováděny.        

v rámci autoregulace přijala sama Poslanecká sněmovna 

ve svém usnesení č. 656 z 26. září 2003 (ve znění 

usnesení č. 687 z 15. 3. 2008) k návrhu postupu 

při zapracování legislativně technických úprav do návrhů 

zákonů. Toto usnesení a pravidla v něm obsažená byla 

přezkoumávána Ústavním soudem (nález ze dne 

14. prosince 2010, sp. zn. Pl. ÚS 22/04), který danou 

praxi – též s odkazem na svůj nález ze dne 14. července 

2005, sp. zn. Pl. ÚS 23/04 – respektoval. Dosavadní 

zkušenost s legislativním procesem v Parlamentu České 

republiky navíc ukazuje, že přístup odborného aparátu 

a orgánů Poslanecké sněmovny je v úpravách 

projednávaných návrhů konzervativní a není důvodu se 

v této věci obávat vybočení z ústavních mezí. Lze 

naopak očekávat, že předkladatelé budou v rámci tohoto 

procesu přizváni ke spolupráci, a to zejména v případech, 

kdy by zapracování předchozích změn vyvolávalo 

pochybnosti.       

 

Upozorňujeme také (ve vztahu k této a následující 

připomínce č. 3.3) na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 

22/13, ve kterém se Ústavní soud vyjadřuje k roli 

Poslanecké sněmovny (a explicitně též jejího předsedy) 

při garantování právní jistoty adresáta práva a zajišťování 

konzistence právního řádu České republiky.  Ústavní 

soud odpovědnost Poslanecké sněmovny za konzistenci 

schvalovaného textu zdůrazňuje a pojímá značně široce. 

Konstatuje mj., že „Je zcela na odpovědnosti Parlamentu 

a jím nastavených pravidlech, aby zajistil přijetí 

kvalitativně vyhovujícího právního předpisu, a to jak 

po stránce věcné, tak po stránce legislativně technické.“. 

Dále uvádí, že „Podpis předsedy Poslanecké sněmovny 

jako podpis veřejnoprávního aktu má proto nejen 

oznamovací, nýbrž i identifikační a verifikační funkci. 

Jeho úkolem je s pomocí dalších orgánů sněmovny 
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(zpravodajové, ověřovatelé) a aparátu kanceláře 

sněmovny zajistit, aby konečný projev vůle sněmovny 

byl formulován v souladu s požadavky kladenými 

na zákon v podmínkách demokratického právního státu 

(určitost, jasnost, přehlednost, srozumitelnost, 

jednoznačnost, nerozpornost, jazyková a stylistická 

bezvadnost a respektování zákazu zpětné účinnosti).“. 

 

U úprav (aktualizací) návrhu právního předpisu, které 

vyplývají z návrhů změn tohoto předpisu dříve 

předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud 

Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají 

měněných ustanovení a ze kterých návrh právního 

předpisu vychází, bylo výslovně doplněno, že musí jít 

o legislativně technickou změnu, která věcně nemění 

obsah právního předpisu. 

 3.3 

K čl. XIV bodům 9 a 11, čl. XXV bodům 3, 9 a 15 (§ 97 odst. 1 

a § 98 odst. 1 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, § 113, 

§ 126 odst. 2 a § 130 odst. 9 Jednacího řádu Senátu) 
 

Uvedená ustanovení zakládají kompetenci předsedy příslušné 

komory Parlamentu ČR ve spolupráci s kanceláří této komory 

provádět úpravy zákona (resp. návrhu zákona či zákonného 

opatření Senátu), s jehož přijetím již příslušná komora 

Parlamentu ČR vyslovila souhlas. Konstatujeme, že krom 

problémů uvedených v připomínce č. 3 lze navrženou konstrukci 

považovat za problematickou z ústavněprávního hlediska, když 

tato de facto umožňuje měnit již odsouhlasený návrh zákona, 

resp. již přijatý zákon či zákonné opatření Senátu, a to orgánem, 

který Ústava v rámci legislativního procesu nepředpokládá. 

Uvedené lze považovat za rozporné se závěry Ústavního soudu 

učiněné v nálezu ze dne 2. října 2002, sp. zn. pl. ÚS 5/02, v němž 

dovodil, že věcnou i časovou hranicí, za níž je již projednávání 

zákona nepřípustné, činí usnesení podle § 95 odst. 3 Jednacího 

Vysvětleno. 

 

Vizte vypořádání připomínky č. 3.2, současně 

doplňujeme argumentaci i o srovnání s nejnovější úpravu 

přijatou v ustanovení § 4 zákona č. 300/2017 Sb., 

o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny 

a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový 

zákon):  

„§ 4 

 

 (1) Pro účely projednávání návrhu zákona 

Senátem se za návrh zákona, se kterým Sněmovna 

vyslovila souhlas, považuje pouze návrh zákona 

postoupený Senátu předsedou Sněmovny. 

  

 (2) V případě postoupení opraveného znění 

návrhu zákona předsedou Sněmovny Senátu počíná běžet 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZFJ6P4C)



9 
 

řádu Poslanecké sněmovny. Máme za to, že tyto závěry je třeba 

tím spíše uplatňovat na případy, kdy má docházet ke změnám již 

odsouhlaseného, resp. dokonce již přijatého zákona, a to změnám 

činěným orgánem, jehož nezávislou působnost v rámci 

legislativního procesu Ústava nepředpokládá. V této souvislosti 

dále upozorňujeme na nález Ústavního soudu ze dne 14. července 

2005, sp. zn. Pl. ÚS 23/04, podle něhož „předseda nemůže 

napravovat věcné chyby a omyly, kterých se při hlasování 

sněmovna dopustila“. 

 

S ohledem na shora uvedené požadujeme uvedená ustanovení 

bez náhrady vypustit.  

třicetidenní lhůta k projednání návrhu zákona Senátem 

podle čl. 46 odst. 1 Ústavy znovu; k běhu ústavní lhůty 

předchozích znění návrhu zákona se nepřihlíží.“ 

 

Připojujeme i relevantní část důvodové zprávy 

ke konstrukci  termínu tzv. opraveného znění: 

 

„Další z ustanovení kodifikujících parlamentní praxi, 

v tomto případě reflektovanou již usnesením Senátu 

č. 316 ze dne 5. dubna 2000. Toto usnesení bylo přijato 

v důsledku množících se případů postupně doručovaných 

oprav oficiálně postoupeného návrhu zákona (chyby 

vyplynuly ve Sněmovně při zpracovávání pozměňovacích 

návrhů), což ztěžovalo, až znemožňovalo jeho řádné 

projednání (výbory se někdy usnášely vícekráte k různým 

verzím téhož návrhu zákona). Po vzoru tohoto usnesení 

vyžaduje stykový zákon pouze oficiální postoupení 

návrhu zákona předsedou Sněmovny, nikoliv aparátem 

Kanceláře Poslanecké sněmovny. Současně stanoví, 

že prekluzivní lhůta plyne Senátu až od postoupení 

opraveného znění, pokud toto existuje. V opačném 

případě by totiž mohl být Senátu den před uplynutím 

lhůty dodán téměř zcela odlišný návrh zákona, aniž by jej 

již mohl efektivně projednat.“ 

4. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

4.1 

K článku XXV bodu 16 – nově vkládanému ust. § 149a: 

 
Dle MZV je třeba, aby navrhovaný text ust. § 149a se označil jako 

odstavec 1 a doplnil o odstavec 2 tohoto znění:  

 

„(2) Mezinárodní smlouva se předkládá ve stejnopisu 

v elektronické podobě.“. 

 

Odůvodnění:   

V navrhovaném novém ustanovení § 149a zákona č. 107/1999 

Akceptováno. 

 

Po projednání s legislativním odborem Senátu bylo 

řešení zakomponováno do § 115 (část desátá zákona 

č. 107/1999 Sb. nazvaná Jednání o mezinárodních 

smlouvách). 
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Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, chybí 

úprava způsobu předkládání mezinárodních smluv Senátu, a to 

na rozdíl od navrhované novely zákona o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny (viz čl. XIV bod 15 – nově vkládané ust. 

§ 120b odst. 2 do zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). I když ani 

ve stávajícím znění zákona o jednacím řádu Senátu není upraven 

způsob předkládání mezinárodních smluv (opět rozdílně 

od zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který 

příslušnou úpravu obsahuje), je dle MZV potřebné tento 

nedostatek odstranit, a tudíž úpravu způsobu předkládání 

mezinárodních smluv Senátu do zákona o jednacím řádu Senátu 

doplnit. Připomíná se, že mezinárodní smlouvy se předkládají 

Poslanecké sněmovně a Senátu současně. 

 

 

 

5. Úřad ministra 

pověřeného 

řízením 

Legislativní rady 

vlády 

 

5.1 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

1. V § 91 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Součástí 

stanoviska, které obsahuje změny návrhu zákona, je odůvodnění 

těchto změn a informace o tom, kdo změnu zákona navrhl; 

ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění změny 

návrhu zákona použije obdobně.“. 

Vysvětleno (k bodům 5.1 až 5.15). 

 

Uvedené formulace vyplývají z vůle, kterou Poslanecká 

sněmovna projevila v průběhu legislativního procesu 

ke sněmovnímu tisku 647. Navržené pasáže tehdy byly 

z návrhu zákona pozměňovacími návrhy vypuštěny. 

Doplňujeme, že Poslanecká sněmovna v usnesení 

organizačního výboru č. 347 z roku 2016 zároveň 

vyjádřila požadavek, aby bylo do stávajících procesů 

v Poslanecké sněmovně zasahováno při realizaci projektu 

e-Sbírka a e-Legislativa pokud možno co v nejmenším 

rozsahu. Ministerstvo vnitra s ohledem na tuto skutečnost 

nepovažuje za vhodné nerespektovat vůli Poslanecké 

sněmovny a v návrhu předmětná ustanovení, které již 

jednou Poslanecká sněmovna z návrhu vypustila, uvádět 

znovu.  

 

Jako nejvhodnější se tak jeví řešení problematiky 
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odůvodňování pozměňovacích návrhů v intencích 

uvedených připomínkovým místem. Dosažení větší 

transparentnosti legislativního procesu je jedním 

z hlavních cílů připravovaného zákona o lobbingu, jenž 

bude obsahovat též novely jednacích řádů obou komor 

Parlamentu České republiky. Nabízí se tedy, aby oblast 

odůvodňování pozměňovacích návrhů byla řešena 

komplexně a ve vzájemných souvislostech 

prostřednictvím chystané právní úpravy lobbování, čímž 

bude podle názoru předkladatele nejvhodněji dosaženo 

záměru stanoveného vládou, tedy upravit legislativní 

proces tak, aby odpovídal stanoveným cílům právní 

regulace lobbování.   

 5.2 

2. V § 92 odst. 1 se za slovo „formuluje“ vkládají slova 

„a odůvodní; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

změny návrhu zákona použije obdobně. Součástí usnesení je 

informace o tom, kdo změnu zákona navrhl“. 

 

 

 

 5.3 

3. V § 93 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova 

„; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně“. 

 

 5.4 

4. V § 94 odst. 1 se za slova „se předkládají k návrhu zákona“ 

vkládá slovo „odůvodněné“. 

 

 

 5.5 

5. V § 94 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „; 

ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně“. 

 

 5.6  
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6. V § 94 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

 

 5.7 

7. V § 105 odst. 2 se za slovo „předkládají“ vkládá slovo 

„odůvodněné“. 

 

 5.8 

8. V § 105 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící 

náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího 

návrhu zákona použije obdobně.“. 

 

 5.9 

Změna zákona o jednacím řádu Senátu 

9. V § 101 odst. 4 se za slovo „včetně“ vkládají slova 

„odůvodnění a“. 

 

 5.10 

10. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova 

„; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně“. 

 

 5.11 

11. V § 101 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 

 

 5.12 

12. V § 104 se slovo „popřípadě“ zrušuje a za slovo „odůvodnění“ 

se vkládají slova „a informaci o tom, kdo pozměňovací návrh 

předložil nebo přednesl; ustanovení zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně“. 

 

 5.13 

13. V § 105 větě třetí se slova „, popřípadě jejich odůvodnění“ 

nahrazují slovy „, včetně jejich odůvodnění a informace o tom, 

kdo pozměňovací návrh předložil nebo přednesl“. 

 

 5.14 

14. V § 105 se na konci textu věty třetí doplňují slova 

„; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 
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pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně“. 

  

5.15 

15. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Součástí 

usnesení, kterým výbor doporučí Senátu schválit návrh 

zákonného opatření Senátu s pozměňovacími návrhy, je 

odůvodnění pozměňovacích návrhů a informace o tom, kdo 

pozměňovací návrh předložil; ustanovení zákona o Sbírce zákonů  

a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění pozměňovacího návrhu použije obdobně.“. 

 

Odůvodnění zásadních připomínek 

Usnesením vlády ze dne 26. října 2015 č. 849 byl schválen návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

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), s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku 

Legislativní rady vlády. V průběhu legislativního procesu  

k vládnímu návrhu zákona v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 

č. 647, VII. volební období) bylo navrženo mimo jiné vypuštění 

bodů, které novelizovaly jednací řád Poslanecké sněmovny a 

kladly požadavky na odůvodnění poslaneckých pozměňovacích 

návrhů v souladu se zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv. Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona schválila 

s navrženými změnami. 

Zvyšováním transparentnosti legislativního a rozhodovacího 

procesu se od roku 2015 opakovaně zabývala Rada vlády pro 

koordinaci boje s korupcí coby poradní orgán vlády. Akční plán 

boje s korupcí na rok 2018 (schválený usnesením vlády ze dne 3. 

ledna 2018 č. 11) obsahuje v kapitole Transparentnost a otevřený 

přístup k informacím úkol Realizace opatření souvisejících s 

případným schválením návrhu věcného záměru zákona o 

lobbingu. Současná vláda svým usnesením ze dne 21. února 2018 
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č. 114 schválila věcný záměr zákona o lobbingu a uložila ministru 

spravedlnosti ve spolupráci s ministrem vnitra zpracovat a vládě 

do 31. prosince 2018 předložit návrh zákona o lobbingu a návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o lobbingu. Z tohoto rozhodnutí vlády vyplývá nutnost 

návrhem zákona upravit legislativní proces tak, aby odpovídal 

stanoveným cílům právní regulace lobbování. Legislativní změny 

uváděné ve věcném návrhu zákona o lobbingu se mají promítnout 

také do zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o 

jednacím řádu Senátu. 

 

Souhlasíme s tím, že návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a 

mezinárodních smluv, v současné podobě předložené 

Ministerstvem vnitra, může přispět ke snížení korupčních rizik při 

legislativním procesu. Domníváme se však, že tento účel (vyšší 

protikorupční potenciál) by byl naplněn ještě lépe, kdyby se do 

textu navrátila opatření v podobě, kterou obsahoval předchozí 

vládní návrh zákona z roku 2015. Zákonodárci předkládané 

pozměňovací návrhy často podstatným způsobem mění 

projednávaný návrh zákona, a proto mají být odůvodňovány ve 

stejném rozsahu jako návrhy právních předpisů, vůči kterým 

směřují. Navrhujeme proto začlenit vynechaná ustanovení zpět do 

návrhu zákona, a v návaznosti na to doplnit důvodovou zprávu 

v rozsahu, jaký byl u vládního návrhu zákona z roku 2015. 

Akceptace těchto připomínek přispěje k plnění úkolů uložených 

v souvislosti se zamýšlenou  právní regulací lobbování, kterou 

schválila vláda. 

 

Nad rámec uvedeného upozorňujeme, že předložený návrh zákona 

může zakládat určitou nerovnost mezi poslanci a senátory, kterým 

je změnou jednacího řádu Senátu ukládána další povinnost 

odůvodňovat pozměňovací návrhy. 
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