
V. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRORESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy 

 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 13. května 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 10. června 

2019. 

 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 12 zásadních připomínek, a to 5 připomínkovými místy. 

 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Česká národní banka, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Sdružení místních samospráv České republiky 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Český 

báňský úřad, Česká národní banka, Krajský úřad Ústeckého kraje, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Odbor kompatibility Úřadu vlády 

České republiky,   

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního 

prostředí, Bezpečnostní informační služba, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Hlavní 

město Praha, Kancelář prezidenta republiky, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, 

Krajský úřad Králohradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší bezpečnostní úřad, Nejvyšší správní 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 zahraniční styky a informace, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky - vedoucí Úřadu vlády 
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Připomínky nezaslaly: Ministerstvo kultury, Asociace krajů České republiky, Česká advokátní komora, Energetický regulační úřad, 

Exekutorská komora České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hospodářská komora České republiky, Kancelář finančního 

arbitra, Kancelář veřejného ochránce práv, Krajský úřad Karlovarského kraje, Notářská komora, Kancelář Poslanecké sněmovna Parlamentu 

České republiky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Kancelář Senátu Parlamentu České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad vlády České republiky – ministryně spravedlnosti 

a předsedkyně Legislativní rady vlády, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud 

 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

1. Ministerstvo financí 

2. Ministerstvo zemědělství  

3. Česká národní banka  

4. Úřad pro ochranu osobních údajů 

5. Sdružení místních samospráv České republiky 

 

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo financí 

 

 

1.1. 

Obecně: 

Ve věci rušení obsoletních právních předpisů 

upozorňujeme na koncepční problém v souvislosti se 

skutečností, že předmětný návrh se dnem nabytí jeho 

účinnosti stane rovněž obsoletní a jako takový by měl 

být zrušen, a to patrně dalším zákonem, který se opět 

stane dnem nabytí jeho účinnosti obsoletním. 

To poněkud zpochybňuje proklamovaný účel – tedy 

zpřehlednění právního řádu.  

 

Připomínkové místo mění připomínku na doporučující 

a s tímto vypořádáním souhlasí. 

 

Je pravdou, že předmětný koncepční problém skutečně nastane. 

Přesto však dojde k podstatnému zpřehlednění českého právního 

řádu, neboť dva zákony (provádějící dvě vlny rušení) „nahradí“ 

patrně několik tisíc jiných právních předpisů.  

 

 

 

 

 1.2. 

I nadále považujeme za nezbytné, aby zpracování 

metodiky posuzování obsoletnosti právních předpisů 

Připomínkové místo mění připomínku na doporučující 

a s tímto vypořádáním souhlasí. 
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předcházelo jakémukoliv hromadnému rušení 

obsoletních právních předpisů. Pokud bude metodika 

zpracována až po schválení zákona rušícího obsoletní 

právní předpisy v první vlně  reálně hrozí, že každý 

resort bude při posuzování postupovat odlišně. Tato 

metodika by měla vyjasnit např., jak se má přistupovat 

k novelám právních předpisů, k předpisům vydaným 

protektorátními orgány, k předpisům publikovaným 

v Úředním listě, které jsou na pomezí mezi právním 

předpisem a interním aktem, jako jsou např. 

tzv. směrnice jednotlivých ministrů, apod. Tato 

metodika by měla být přijata již ve fázi přípravy tohoto 

návrhu zákona. Jinak hrozí, že odlišně budou 

posuzovány rušené právní předpisy v první vlně rušení 

(viz tento návrh zákona), a jinak v následující druhé 

vlně na základě později zpracované metodiky. 

Problematiku metodiky posuzování obsoletnosti 

předpisů považujeme za značně komplikovaný 

problém, u kterého bude velmi obtížné sjednotit 

názory napříč všemi resorty a názory odborné 

veřejnosti včetně právních teoretiků. Ze zkušenosti 

našeho resortu můžeme konstatovat, že při 

prohlubování diskuse o problému obsoletních právních 

předpisů vyvstávají spíše další otázky a rozdíly 

v pohledu na celou problematiku, než že by byla 

nalézána jednoduchá řešení. Nelze mít jistotu, 

že právní předpisy nyní navrhované ke zrušení budou 

vyhovovat kritériím v této předpokládané metodice, při 

jejímž vzniku ještě rozhodně nelze vyloučit poměrně 

obšírnou diskusi. 

Již během první vlny rušení obsoletních právních předpisů, tedy 

při vypracovávání návrhu předmětného zákona, byly stanoveny 

charakteristické znaky obsolence, na základě kterých gestoři 

daných právních předpisů připravili seznam obsoletních právních 

předpisů (celý přístup byl pak koordinován Ministerstvem 

vnitra). Jedná se o právní předpisy, u kterých nebylo pochybností 

o jejich obsoletnosti. V případě, kdy gestor označil některý 

z právních předpisů za obsoletní pouze indikativně, tento navržen 

ke zrušení nebyl a bude podroben dalšímu zkoumání v rámci 

druhé vlny rušení právních předpisů. Také zde bude postupováno 

s nejvyšší předběžnou opatrností a v případě sebemenších 

pochybností zůstane právní předpis součástí právního řádu České 

republiky. Vzhledem ke značné komplikovanosti celé materie si 

ani druhá vlna nemůže klást za cíl zrušení naprosto všech 

obsoletních právních předpisů. 

 

Základní kritéria pro posuzování obsoletnosti právních předpisů 

jsou uvedena v důvodové zprávě a dle těchto kritérií byl 

proveden výběr právních předpisů navržených ke zrušení. 

V rámci druhé vlny rušení tato kritéria nebudou odlišná 

(posuzování obsolence musí být založeno na právně teoretických 

základech, které jsou dlouhodobě stabilní), budou pouze 

rozvedena. 

 

 1.3. 

K dekretům presidenta republiky (tzv. Benešovy 

dekrety): 

Vzhledem ke skutečnosti, že v předloženém návrhu 

zákona nejsou zahrnuty tyto dekrety, nepovažujeme 

za vhodné ani rušit prováděcí předpisy k těmto 

dekretům. Proto požadujeme vypustit v § 1 bod 615., 

628., 629., 631., 633., 635. a 637. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

 

Prováděcí předpisy k dekretům prezidenta republiky budou 

z navrhovaného zákona vyřazeny.  
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 1.4. 

K nařízením a vyhláškám - doplnění: 

Žádáme doplnit do § 1 následující právní předpisy, 

které Ministerstvo financí rovněž považuje za právní 

předpisy, podle kterých se již nepostupuje (seřazeno 

chronologicky): 

č. 191/1920 Sb., Nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 30. března 1920, jímž se 

zrušují nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a 

n., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. z. a n., 

o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva  

č. 426/1940 Sb., Nařízení předsedy nejvyššího úřadu 

cenového ze dne 10. prosince 1940 o cenících potravin 

v maloobchodech 

č. 52/1941 Sb., Nařízení předsedy nejvyššího úřadu 

cenového ze dne 29. ledna 1941 o stanovení úvěrové 

přirážky při prodeji zboží přímým spotřebitelům 

na splátky 

č. 367/1941 Sb., Nařízení předsedy nejvyššího úřadu 

cenového ze dne 18. října 1941 o peněžité hodnotě 

plnění určených podle naturálií 

č. 244/1942 Sb.,  Nařízení předsedy nejvyššího úřadu 

cenového ze dne 2. července 1942, jímž se rozšiřuje 

platnost nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového 

ze dne 21. listopadu 1940, č. 416 Sb., o tvoření cen 

stavebních úkonů 

č. 196/1944 Sb., Nařízení předsedy nejvyššího úřadu 

cenového ze dne 31. srpna 1944, jímž se zrušuje 

nařízení předsedy vlády ze dne 7. listopadu 1940, Sb. 

č. 420, o tvoření cen dílenského řeziva   

č. 112/1945 Sb., vyhláška nejvyššího úřadu cenového 

ze dne 19. července 1945 o některých cenových 

opatřeních v souvislosti se změnou státoprávních 

poměrů 

č. 253/1949 Sb.,  Nařízení ministra - předsedy státního 

úřadu plánovacího ze dne 6. prosince 1949 o zrušení 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

Navrhovaná nařízení a vyhlášky budou do předmětného návrhu 

zákona doplněny. Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, bude 

z návrhu vypuštěn. 
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nejvyššího úřadu cenového. 

č. 376/1950 Sb.,  vyhláška ministerstva vnitřního 

obchodu ze dne 14. června 1950 o vyznačování cen 

zboží, vyloženého k prodeji 

č. 679/1950 Sb., vyhláška ministerstva vnitřního 

obchodu ze dne 9. prosince 1950, kterou se zrušuje 

vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 951/1949 Ú. l. 

I, o cenách sladkovodních ryb 

č. 82/1974 Sb., vyhláška federálního ministerstva 

financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974 

č. 79/1980 Sb.,  vyhláška ministerstva kultury České 

socialistické republiky ze dne 17. června 1980, kterou 

se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového 

č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby 

č. 488/2000 Sb., vyhláška Ministerstva dopravy 

o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů  

K nařízením a vyhláškám - vypuštění: 

Požadujeme vypustit z § 1 bod 161. (zákon 

č. 60/1993 Sb., o oddělení měny). Uvedený zákon je 

již sice obsahově zkonzumován, ale jeho součástí je 

i novela dosud platného zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. Za situace, kdy není vyjasněna 

metodika posuzování obsoletnosti právních předpisů 

právě v oblasti novel, nepovažujeme zrušení tohoto 

zákona zatím za vhodné. 

2. Ministerstvo zemědělství 

 

 

2.1. 

Připomínka k § 1 

Ministerstvo zemědělství navrhuje rozšířit ustanovení 

§ 1, kterým se ruší některé obsoletní zákony 

o následující právní předpisy: 

 Zákon č. 683/1920 Sb., ze dne 22. prosince 1920, 

o opatření strojených hnojiv v roce 1921 

 Zákon č. 233/1922 Sb., ze dne 13. července 1922, 

kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 

22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh zákona bude doplněn o navrhované zákony. 
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o opatření strojených hnojiv v r. 1921 

  2.2. 

Připomínka k § 1: 

Ministerstvo zemědělství navrhuje rozšířit ustanovení 

§ 1, kterým se ruší některé obsoletní nařízení vlády, 

ještě o následující právní předpisy: 

 Nařízení ministra zemědělství a ministra 

průmyslu, obchodu a živností č. 48/1918 Sb., 

ze dne 23. listopadu 1918, kterým se pozměňují 

ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy 

 Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě 

se s účastněnými ministry č. 5/1919 Sb., 

o Státním obilním ústavu 

 Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 

č. 39/1919 Sb. o úpravě obchodu mlékem, 

mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 158/1919 Sb., kterým se až na další zastavuje 

působnost nařízení ministerstva pro zásobování 

lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 39 Sb. z. a n. 

o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, 

jakož i vepřovým sádlem 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 476/1919 Sb., ze dne 5. srpna 1919, kterým se 

doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády 

republiky Československé ze dne 17. července 

1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě 

spotřeby obilí a mlýnských výrobků 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 546/1919 Sb., jímž mění se částečně nařízení 

ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 

1919, č. 5 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu 

a stanovy státního obilního ústavu 

 Nařízení presidenta zemské správy politické 

v Praze č. 636/1919 Sb., č. 363.058-18 

M-11.272, kterým se mění a doplňuje nařízení 

presidenta zemské správy politické v Praze 

ze dne 5. srpna 1919 č. 466 Sb. z. a n., 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh zákona bude doplněn o navrhovaná nařízení. 
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o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských 

výrobků v Čechách 

 Nařízení presidenta zemské správy politické 

v Praze č. 46/1920 Sb., č. 18 A-4, č. 17.069, 

o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, 

jakož i drobů pro Čechy Nařízení správce 

zemské správy politické na Moravě č. 56/1920 

Sb., o nejvyšších cenách hovězího masa, jakož 

i vnitřností 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 129/1920 Sb., kterým se mění vládní nařízení 

ze dne 29. října 1919, čís. 576 Sb. z. a n., 

o lněném semínku 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 150/1920 Sb., ze dne 24. února 1920, 

o opatření strojených hnojiv 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 201/1920 Sb., ze dne 30. března 1920, kterým 

se mění a doplňuje nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 580 

Sb. z. a n., pokud se týče nařízení vlády 

republiky Československé ze dne 17. července 

1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě 

spotřeby obilí a mlýnských výrobků 

 Nařízení presidenta zemské sprav politické 

v Praze č. 232/1920 Sb., o zrušení nejvyšších 

cen hovězích a telecích drobů pro Čechy 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 390/1920 Sb., o úpravě obchodu obilím, 

luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky 

z nich, dále semenem jetele, vojtěška a chmelem 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 404/1920 Sb., o přejímacích cenách obilí, 

luštěnin a plodin olejnatých 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 415/1920 Sb., kterým se stanoví nejvyšší ceny 

jatečného skotu včetně telat a upravují se 

nejvyšší ceny hovězího a telecího masa 
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 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 457/1920 Sb., kterým se omezuje výroba 

a prodej sekaného zboží uzenářského 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 457/1920 Sb., kterým se omezuje výroba 

a prodej sekaného zboží uzenářského 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 459/1920 Sb., o obchodu osivem obilí, 

luštěnin a olejnatých plodin 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 496/1920 Sb., jímž se mění částečně 

a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919, 

č. 546 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 499/1920 Sb., o úpravě spotřeby obilí, 

mlýnských výrobků, luštěnin a máku 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 570/1920 Sb., o úpravě obchodu olejnatými 

plodinami a výrobky z těchto plodin 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 619/1920 Sb., kterým se upravuje obchod 

melasou a osmozovou vodou 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 627/1920 Sb., kterým se částečně zrušuje, 

po případě mění nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 

Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, 

luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky 

z nich, dále semenem jetele, vojtěšky 

a chmelem, a nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 25. června 1920, č. 404 

Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin 

a plodin olejnatých 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 632/1920 Sb., o nadkontingentním příplatku 

za dodané obilí 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 648/1920 Sb., kterým se dočasně zastavuje 
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účinnost několika předpisů o zásobování 

hovězím a telecím masem 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 1/1921 Sb., ze dne 30. prosince 1920, 

se vydává statut fondu pro opatření strojených 

hnojiv v roce 1921 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 16/1921 Sb., ze dne 14. ledna 1921, jímž se 

provádějí §§ 3, 4 a 5 zákona ze dne 

22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření 

strojených hnojiv v roce 1921 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 56/1921 Sb., ze dne 9. února 1921, jímž se 

stanoví přejímací ceny strojených hnojiv, 

ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 98/1921 Sb., kterým se dočasně zastavuje 

účinnost několika předpisů o obchodování 

hovězím dobytkem a o zásobování hovězím 

masem a masnými výrobky 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 147/1921 Sb., kterým se uvolňuje obchod 

olejnatými plodinami 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 281/1921 Sb.‚ o provedení likvidace Státního 

obilního ústavu v Praze a jeho zemských 

odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě 

a Užhorodě 

 Nařízení vlády republiky Československé 

č. 357/1921 Sb., kterým se uvolňuje obchod se 

strojenými hnojivy  

 Nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení 

důsledků porušení podmíněnosti poskytování 

přímých podpor, některých podpor v rámci 

společné organizace trhu s vínem a některých 

podpor Programu rozvoje venkova, a o změně 

některých souvisejících nařízení vlády 

 Část dvanáctá nařízení vlády č. 480/2009 Sb. 
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kterým se mění některá nařízení vlády 

v souvislosti s přijetím nařízení vlády 

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých podpor 

 Nařízení vlády č. 156/2014 Sb., o stanovení výše 

úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví 

cukru pro hospodářský rok 2004/2005, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 2.3. 

Připomínka k § 1: 

Ministerstvo zemědělství navrhuje ještě rozšířit 

ustanovení § 1, kterým se ruší některé obsoletní 

vyhlášky, o následující právní předpisy: 

 Vyhláška č. 423/1920 Sb., Ministerstva 

pro zásobování lidu č. 55.486 o sklizni, výmlatu, 

výkupu, dodávce a zpracování zabavených 

plodin 

 Vyhláška 591/1920 Sb., Ministerstva pro 

zásobování lidu o stanovení cen pro prodej 

v drobném zabavených luštěnin a olejnatých 

plodin 

 Vyhláška č. 220/1936 Sb., o plném znění 

vládního nařízení o úpravě obchodu s obilím, 

moukou a mlýnskými výrobky a některými 

krmivy 

 Vyhláška č. 143/1943 Sb., o povinném osevu 

a dodávkových kontingentech některých 

hospodářských plodin v osevním hospodářském 

roce 1943/1944  

 Vyhláška č. č. 198/1943 Sb., o povinném 

nákupu a setí uznaného osiva ozimé řepky, 

některých druhů obilí a uznané sadby 

bramborové v osevním hospodářském roce 

1943/1944  

 Vyhláška č. 151/1944 Sb., o povinném nákupu 

a setí uznaného osiva ozimé řepky, některých 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh zákona bude doplněn o navrhované vyhlášky. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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druhů obilí a uznané sadby bramborové 

v osevním hospodářském roce 1944/1945  

 Vyhláška č. 1218/1946 Ú. l. I, kterou se mění 

vyhláška ministra výživy ze dne 14. září 1945, 

o dávkách krmiv pro tažná zvířata 

a psy nezemědělských držitelů zvířat 

v 5. a každém dalším přídělovém období  

 Vyhláška č. 1620/1946 Ú. l. I, o zrušení úpravy 

odbytu prostředků na ochranu rostlin  

 Vyhláška č. 1821/1946 Ú. l. I, kterou se 

vyhlašuje přehled mořidel, jichž je používati 

pro jednotlivé druhy osiva  

 Vyhláška č. 2161/1946 Ú. l. I, Svazu 

pro hospodaření obilím č. 30/1946 

o protidodávce krmiv 

 Vyhláška č. 2170/1946 Ú. l. I, o náhradách 

(poplatcích) za fytopathologickou prohlídku 

dovážených živých rostlin, jich částí 

a dovážených bramborů  

 Vyhláška č. 208/1947 Ú. l. I, Svazu 

pro hospodaření obilím č. 6/1947 o uplatnění 

nároku na protidodávky jadrných krmiv  

 Vyhláška č. 435/1947 Ú. l. I, ministra 

zahraničního obchodu č. 8 č.j. P/4-3501/6-1947, 

o úpravě dovozu a vývozu obilí, mlýnských 

výrobků, luštěnin a krmiv  

 Vyhláška č. 199/1948 Ú. l. I, o dodávkách 

jadrných krmiv za bramborovou sadbu 

ze sklizně 1947 

 Vyhláška č. 326/1949 Ú. l., o spotřebitelských 

cenách strojených hnojiv 

 Vyhláška č. 969/1949 Ú. l. I, kterou se odvolává 

povolení uváděti některé prostředky na ochranu 

rostlin do oběhu  

 Vyhláška č. 1130/1949 Ú. l. I, kterou se 

uveřejňuje odvolání povolení uváděti některé 

prostředky na ochranu rostlin do oběhu  

 Vyhláška č. 46/1950 Ú. l. I, Ministerstva výživy 
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o výdeji jadrných krmiv pro tažná zvířata 

nezemědělských držitelů  

 Vyhláška č. 79/1957 Ú. l., o ochraně včel při 

hubení škůdců rostlin chemickými prostředky  

 Vyhláška č. 81/1957 Ú. l., o výkupních 

a nákupních cenách osiva obilovin, luštěnin, 

olejnin, přadných a kořeninových rostlin, 

okopanin, jetelovin a travin, o úplatách 

za čištění osiva ve mzdě a způsobu vybírání 

náhrad za uznání osiva a sadby  

 Vyhláška č. 100/1957 Ú. l., kterou se mění 

a doplňuje vyhláška č. 138/1955 Ú. l., o úplatách 

ze práce strojních a traktorových stanic 

na ochranu rostlin  

 Vyhláška č. 160/1957 Ú. l., o výkupních 

a nákupních cenách osiva a sadby zelenin  

 Vyhláška č. 200/1957 Ú. l. I, kterou se mění 

vyhláška č. 239/1956 Ú. l., o hospodaření 

s krmivy  

 Vyhláška č. 215/1957 Ú. l., o hospodaření se 

strojenými hnojivy 

 Vyhláška č. 98/1958 Ú. l., kterou se mění 

a doplňuje vyhláška a úplatách za práce 

strojních traktorových stanic na ochranu rostlin  

 Vyhláška č. 31/1959 Ú. l., kterou se vydávají 

základní podmínky dodávky osiva a sadby  

 Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají 

prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné 

výroby  

 Vyhláška Federálního ministerstva zemědělství 

a výživy č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové 

způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat 

a na nové způsoby ochrany rostlin proti 

škůdcům a chorobám a o odměňování jejich 

autorů  

 Vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 120/1999 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou 
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se upravuje registrace přípravků na ochranu 

rostlin a zacházení s nimi a technické 

a technologické požadavky na mechanizační 

prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní 

testování  

 Vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 206/1999 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., 

o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů 

při dovozu, průvozu a vývozu rostlin 

a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování 

na území České republiky a o soustavné 

rostlinolékařské kontrole  

 Vyhláška č. 122/2005 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví 

podniky, v nichž se připouští po dobu 

přechodného období uplatňovat odchylné 

veterinární požadavky na jejich provoz 

3. Česká národní banka 

 

 

3.1. 

Obecná připomínka 

 

Česká národní banka má za to, že rušení obsoletních 

právních předpisů by mělo předcházet vypracování 

komplexní metodiky, která by jasně stanovila, jak 

postupovat při identifikaci těchto právních předpisů. 

V případě přijetí jednotné metodiky až po přijetí 

zákona, kterým se  zrušují některé obsoletní právní 

předpisy, velmi pravděpodobně dojde k situaci, 

že odlišně budou posuzovány rušené právní předpisy 

v první vlně a jinak v  druhé vlně rušení obsoletních 

právních předpisů. Zákon, kterým se zrušují některé 

obsoletní právní předpisy, doporučujeme přijmout 

až po zpracování uvedené metodiky.  

 

Metodika by měla kromě jiného jednotně stanovit, zda 

rušit  právní předpisy vykazující znaky obsoletních 

právních předpisů,  které ale mohou mít významné 

politické a mezinárodněprávní dopady (např. poválečné 

Připomínkové místo mění připomínku na doporučující 

a s tímto vypořádáním souhlasí. 

  

V návrhu zákona, kterým se ruší některé obsoletní právní 

předpisy, jsou v zásadě rušeny takové právní předpisy, o kterých 

jejich gestoři neměli pochybností, že jsou obsoletní (v případě, 

že gestor vyjádřil jakoukoliv pochybnost o „vyhaslosti“ jím 

uvedených právních předpisů, nebyly tyto do návrhu zákona 

zařazeny). Základní kritéria pro posuzování obsoletnosti 

právních předpisů jsou uvedena v důvodové zprávě a dle těchto 

kritérií byl proveden výběr právních předpisů navržených 

ke zrušení. V rámci druhé vlny rušení tato kritéria nebudou 

odlišná (posuzování obsolence musí být založeno na právně 

teoretických základech, které jsou dlouhodobě stabilní), budou 

pouze rozvedena.  

 

Co se týče dekretů prezidenta republiky, jejich rušení se v rámci 

projektu rušení obsoletních právních předpisů neplánuje. Totéž 

platí pro právní předpisy recipované na základě zákona 

č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého.  
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dekrety prezidenta republiky, právní předpisy 

vztahující se k peněžní/měnové reformě v roce 1953).  

 

Metodika by také měla jasně stanovit, zda předmětem 

rušení budou i právní předpisy přijaté před vznikem 

samostatného Československa, které se staly součástí 

československého (českého) právního řádu na základě 

recepčního zákona č. 11/1918 Sb.  

 

Navrhovaný výčet zrušovaných právních předpisů 

považuje Česká národní banka do značné míry 

za nahodilý, chybí v něm řada obsoletních právních 

předpisů - zákonů zejména z 30. let 20. století, jakož 

i z let 1945 až 1990. 

 

 

Je pravdou, že mnoho obsoletních právních předpisů v návrhu 

schází – právní řád České republiky bude zevrubněji zkoumán 

ve druhé vlně rušení obsoletních právních předpisů, kde bude 

na tyto předpisy pamatováno. 

4. Úřad pro ochranu osobních 

údajů 

 
 

5.1. 

Úřad pro ochranu osobních údajů postrádá skutečně 

důkladnou analysu, po které vláda volala již ve svém 

vyjádření k návrhu poslanců Marka Bendy, Petra 

Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, 

kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 

(sněmovní tisk č. 189) z 27. června 2018 v § 2. 

Za takovou analysu nelze považovat informace 

o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení 

obsoletních právních předpisů, neboť návrh zákona byl 

rozeslán do připomínkového řízení, přestože 

připomínkové řízení k návrhu informace dosud 

neskončilo. 

Co se týká usnesení ÚPV PSP: „řeš[it] problémy 

vyplývající z existence obsoletních právních předpisů 

a navrh[nout] možnosti řešení“ je návrh zákona při 

absenci analysy nutno považovat toliko za formální 

splnění usnesení: MV vyčíslilo počet obsoletních 

předpisů na 42 000, ale zrušit navrhuje jen 835. V § 5 

vládní stanovisko kritisovalo, že se obsoletní předpisy 

mají zrušit na etapy, avšak návrh postupuje stejně. 

Připomínkové místo mění připomínku na doporučující 

a s tímto vypořádáním souhlasí. 

 

Rušení obsoletních právních předpisů bude probíhat ve dvou 

vlnách. V první vlně je navržen tento návrh zákona, kterým se 

ruší některé obsoletní právní předpisy, které jako obsoletní 

navrhli gestoři daných právních předpisů na základě předem 

specifikovaných charakteristických znaků obsoletních právních 

předpisů. Pochybnosti o obsolenci těchto právních předpisů jsou 

tedy minimální. V druhé vlně bude podrobněji zkoumán celý 

právní řád České republiky, který obsahuje cca platných 42 000 

právních předpisů (nikoli 42 000 obsoletních právních předpisů) 

a na základě tohoto zkoumání budou identifikovány i zbývající 

obsoletní právní předpisy. Tento postup je žádoucí i vzhledem 

k již probíhajícímu projektu e-Sbírka a s ohledem na právní 

jistotu adresátů práva. Je tedy vhodné v první vlně zrušit takové 

právní předpisy, o kterých není pochyb, že jsou obsoletní, a není 

třeba je podrobovat zdlouhavému zkoumání – tyto pak ulehčí 

tvorbu databáze e-Sbírky. Dvě etapy (vlny) rušení obsoletních 

právních předpisů představují zásadní zlepšení oproti původním 

poslaneckým návrhům, které patrně směřovaly k rušení 

obsoletních právních předpisů po jednotlivých ročnících Sbírky 

zákonů nebo ekvivalentní sbírky. 
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Vzhledem k tomu, že ÚOOÚ jako každá česká 

instituce se musí řídit právním řádem ČR, který by měl 

být přehledný, má právní zájem na tom, aby 

navrhovaný právní předpis zlepšil plnění této právní 

povinnosti. Proto požaduje, aby se návrh zákona vrátil 

do stadia věcného záměru.   

 

Ve věcném záměru by byly na mnohem vyšší úrovni v 

rámci RIA diskutovány základní otázky: 

1. platnost v. účinnost. Má vůbec nějaký význam 

sice platný, ale neúčinný předpis? I neplatný právní 

předpis zakládal právní vztahy v minulosti, a proto 

je nezbytné ho používat pro řešení těchto vztahů. 

Neměl by předkladatel místo platnosti analysovat 

raději účinnost a místo zrušení neúčinných předpisů 

raději zrušit či alespoň sistovat formálně účinné, ale 

nepoužívané předpisy? 

2. jednorázové předpisy. V § 6 stanoviska vlády se 

na tento institut upozorňuje, ale není dogmaticky 

diskutován. Přitom podle právní doktríny pozbývají 

účinnosti hned po jejím nabytí. Nemohou tedy 

zakládat nové právní vztahy a jejich zrušení je 

zbytečné. 

3. termínované předpisy (na dobu určitou, typicky 

rok). Typickým příkladem je zákon č. 2/1954 Sb., 

o státním plánu rozvoje národního hospodářství 

republiky Československé na rok 1954, na jehož 

podkladě bylo vydáno vládní nařízení č. 55/1954 

Sb., nebo zákon č. 12/1955 Sb., o státním plánu 

rozvoje národního hospodářství republiky 

Československé na rok 1955, který svým § 15 

umožňoval v roce 1955 vydat vládní nařízení se 

silou zákona. Návrh navrhuje zrušit státní rozpočty 

1995–2018. Co rozpočty před tím? Co rozpočty 

budoucí? 

 
K bodu 1: 

Mezi charakteristické znaky obsoletních právních předpisů patří 

mimo jiné to, že se jedná o již neaplikovatelný, ale stále platný 

právní předpis. Ten mimo jiné již nevyvolává právní účinky a již 

fakticky nepůsobí a nemůže působit na právní vztahy jím 

upravené. Takový právní předpis je tedy žádoucí zrušit, a to 

především z důvodu právní jistoty adresátů práva. Za stěžejní 

formální ukazatel je třeba brát právě platnost právních předpisů, 

neboť o ní hovoří (na rozdíl od účinnosti) čl. 52 odst. 1 Ústavy 

České republiky. 

 

K bodu 2: 

Smyslem rušení obsoletních právních předpisů je mimo jiné 

i „vyčistit“ právní řád České republiky o právní předpisy, které 

již nejsou aplikovatelné a nikterak je nelze použít na právní 

vztahy jimi upravené, proto je vhodné mezi tyto předpisy zařadit 

i tzv. jednorázové a právní předpisy.  

 

K bodu 3: 

Stejně jako jednorázové právní předpisy je vhodné zrušit 

i termínované právní předpisy ze stejného důvodu, jako byl 

popsán výše.  

 

K bodu 4: 

Ačkoliv judikatura Ústavního soudu konstatuje, že novela 

právního předpisu nemá samostatnou normativní existenci 

a stává se tak součástí novelizovaného právního předpisu 

(viz nález sp. zn. Pl. ÚS 5/96 ze dne 8. října 1996, usnesení 

sp. zn. Pl. ÚS 25/2000 ze dne 15. srpna 2000, nález 

sp. zn. Pl. ÚS 33/01 ze dne 12. března 2002 a další), jsou novely 

právních předpisů publikovány jako svébytné právní předpisy 

(v samostatné částce Sbírky zákonů) a  musí být aplikovány 

společně s novelizovaným právním předpisem (s částkou Sbírky 

zákonů, ve které tento vyšel). Z tohoto důvodu (a rovněž 

z důvodu, že tak stanoví Legislativní pravidla vlády) jsou novely 

právních předpisů rušeny vždy samostatně. Jedná se taktéž 

o ustálenou legislativní praxi používanou mnoho desítek let, 

nikoliv jen posledních 20 let na základě Legislativních pravidel 
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4. novely. Bylo by nanejvýše žádoucí konečně 

odklidit pereniální spor mezi Ústavním soudem, 

který tvrdí, že novela je jednorázový předpis, 

například v unesení sp. zn. Pl. ÚS 25/2000, U 27/19 

SbNU 27, NALUS 37957, či že dokonce to předpis 

není vůbec, a úřadem vlády, který na základě 

legislativní pravidel vlády v posledních cca 20 

letech vyžaduje zrušení každé novely výslovně, 

ačkoliv je zřejmé, že zrušením kmenového předpisu 

novela jako akcesorická sama odpadne. 

5. použivatelnost. Podle ústavního dekretu presidenta 

republiky o obnovení právního pořádku, 

republikovaného pod č. 30/1945 Sb. z. a n. II, jsou 

zrušené předpisy z II. republiky a protektorátu 

nadále obecně použivatelné. Zákon č. 195/1946 Sb., 

o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, to 

potvrdil. Obecný předpis o obsoletnosti by tuto 

otázku měl rovněž řešit. 

6. soudem autoritativně deklarované obsoletní 

předpisy. Návrh překvapivě nenavrhuje zrušit ty 

právní předpisy, které za obsoletní autoritativně 

prohlásil Ústavní soud: 

a) dekret presidenta republiky č. 108/1945 Sb., 

o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech 

národní obnovy, byl prohlášen za obsoletní nálezem 

ÚS Rudolf Dreithaler v. ČR z 8. 3. 1995, sp. zn. Pl. 

ÚS 14/94, N 14/3 SbNU 73, č. 55/1995 Sb. 

b) vládní nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti 

Pražského hradu, bylo prohlášeno za obsoletní 

usnesením ÚS z 22. 4. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 5/98, 

U 32/14 SbNU 309. 

7. politicky sporné předpisy. Ačkoliv předkladatel 

upozorňuje na citlivost takových předpisů, není 

možné je nechat stranou. Typickým příkladem je 

zákon č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého 

vlády. 

 

K bodu 5: 

Právní předpisy z období nesvobody nejsou součástí právního 

řádu (čl. 1 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 

3. srpna 1944, vyhlášení pod č. 30/1945 Sb. z. a n. II), ačkoliv 

mohou být – s pravděpodobností hraničící s jistotou ovšem 

nejsou – použitelné. Není tedy třeba rušit právní předpisy, které 

nejsou součástí právního řádu. Podrobnější rozbor a argumentace 

k této věci bude uvedena v rámci druhé vlny rušení obsoletních 

právních předpisů. 

 

K bodu 6: 

Dekrety prezidenta republiky nebudou v navrhovaných zákonech 

rušeny.  

 

K bodu 7: 

Tyto předpisy budou podrobeny hloubkové analýze v druhé vlně 

rušení právních předpisů. 

 

K bodu 8: 

Právní předpisy recipované na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. 

a n., o zřízení samostatného státu československého, nebudou 

prozatím předmětem analýz, tedy ani rušeny. Není vyloučeno, že 

tyto právní předpisy budou analyzovány a rušeny v budoucnu. 

 

K bodu 9:  

Řazení obsoletních právních předpisů navržených ke zrušení je 

formální, legislativně technickou záležitostí. 
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majetku pozemkového, zákon č. 142/1947 Sb., 

o revisi první pozemkové reformy, a zákon 

č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, které 

jsou podle § 32 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, neúčinné; zákon č. 143/1947 Sb., 

o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve 

Schwarzenbergů na zemi Českou, kde Ústavní soud 

pro neoprávněnost navrhovatele nedostal procesní 

příležitost se k zákonu výslovně vyjádřit. 

8. rakouské předpisy. Podle zákona o Sbírce zákonů 

právní řád ČR začíná 4. května 1945, podle návrhu 

zákona 28. října 1918. Nicméně existuje řada 

rakouských předpisů, dosud nezrušených. 

Za všechny třeba české obecní zřízení, vyhlášené 

pod č. 7/1864 českého zemského zákoníku. 

Zapomínat nelze ani na mezinárodní smlouvy, ať už 

je to například Mezinárodní červený kříž (ženevská 

úmluva ze dne 22. srpna 1864), poštovní unie 

(bernská úmluva z roku 1874), pařížská metrická 

konvence z 20. května 1875, republikovaná pod 

č. 200/1924 Sb. z. a n., úmluva bernská o ochraně 

literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, 

revidovaná dne 13. listopadu 1908, haagské 

konvence z roku 1899 a 1907 nebo mezinárodní 

úmluvy o tom, kterak potírati rozšiřování 

necudných publikací, ze dne 4. května 1910, 

vyhlášené pod č. 116/1912 ř. z. a recipované 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 184/1922 

Sb. z. a n. 

9. legislativně technické problémy. Není důvodné, 

byl návrh po vzoru § 3080 NOZ formálně členěn na 

zákony, nařízení a vyhlášky, ačkoliv řadu nařízení 

dříve vydávala jednotlivá ministerstva, typicky 

nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností 
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č. 43/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé 

vývozní a dovozní komise, a řada nařízení měla sílu 

zákona, typicky nařízení č. 12/1918 Sb. z. a n. 

 

5. Sdružení místních samospráv 

České republiky 

 

4.1. 

Připomínka č. 1 k důvodové zprávě 

Ve zvláštní části důvodové zprávy k § 1, tedy jádru 

předložené právní úpravy, je uvedeno, že: 

„Vyhodnocení obsolence valné většiny právních 

předpisů, které jsou navrženy ke zrušení, bylo 

provedeno na expertní úrovni odborným aparátem 

ústředních správních úřadů, a není tedy potřebné 

odůvodňovat potřebu zrušení každého právního 

předpisu jednotlivě.“ 

 

Taková úvaha je podle našeho názoru zcela nemístná. 

Smyslem důvodové zprávy je právě dostatečně 

podrobné odůvodnění předkládané právní úpravy bez 

ohledu na to, jak silné expertní zázemí stálo za její 

přípravou a za vnitřním připomínkovým řízení. Pokud 

už byly předpisy expertně hodnoceny na příslušných 

ústředních orgánech státní správy, nic předkladateli 

nebrání, aby konečný výsledek toho vyhodnocení 

promítl do důvodové zprávy. Navíc citovaná pasáž 

hovoří o „valné většině právních předpisů“, což působí 

dojmem, že některé právní předpisy nebyly expertně 

hodnoceny vůbec, a přesto je předkladatel považuje za 

obsolentní.  

Připomínkové místo mění připomínku na doporučující 

a s vypořádáním souhlasí. 

 

Domníváme se, že příslušní garanti předmětných právních 

předpisů disponují takovým odborným aparátem, že dokáží 

zhodnotit, jaký právní předpis je či není obsoletní. Nadto bylo 

vždy vycházeno z charakteristických znaků obsoletnosti (např. 

jednorázový právní předpis). Není tedy nutné důvody 

obsoletnosti popisovat u každého jednotlivého právního 

předpisu, neboť by se omezily pouze na jednotlivé 

charakteristické znaky, proto bylo zvoleno pouze příkladmé 

odůvodnění.  

 

Slova „valné většiny“ budou z odůvodnění odstraněna.  

 4.2. 

Připomínka č. 2, obecná připomínka k materiálu 

Sdružení místních samospráv České republiky 

nepovažuje za žádoucí rušení tzv. zrušovacích 

právních předpisů (viz. namátkou např. „zákon 

č. 8/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění 

Vysvětleno, částečně zapracováno do návrhu. Připomínkové 

místo s vypořádáním souhlasí. 

 

K této věci se již několikrát vyjádřil Ústavní soud, když 

judikoval, že jednou zrušený zákon zásadně nemůže automaticky 

znovu nabýt účinnosti, pokud byl zrušen zákon, který zrušil tento 

původní zákon (viz nález Ústavního soudu Pl.ÚS.21/01 ze dne 
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pro činy velezrádné“). Podle obecných pravidel právní 

teorie by fakt, že by byly zrušovací právní předpisy 

zrušeny, znamenal nežádoucí návrat k předchozímu 

legislativnímu stavu a z toho vyplývající opětovnou 

právní legitimizaci z něj vyplývajících právních 

poměrů. 

 

V některých případech (např. u výše zmiňovaného 

zákona, jehož zrušení by de iure znamenalo, že 

potomkům těch osob, jimž bylo jmění pro činy 

velezrádné zabaveno a poté patrně na základě 

předmětného zákona navráceno, mělo být předmětné 

jmění – nebo spíš jeho dnešní ekvivalent – opět 

zabaveno) tak vzniknou důsledky zcela rozporné se 

současným platným a účinným ústavním pořádkem 

ČR. 

 

12. února 2002 i jinde, a to ve vztahu ke kompetencím Ústavního 

soudu jako negativního zákonodárce). 

 

Rovněž je třeba konstatovat, že právní vztahy založené 

na základě právních předpisů, které jsou obsaženy v návrhu 

zákona, zůstanou po zrušení těchto právních předpisů nedotčeny 

(uplatňuje se princip zákazu retroaktivity právního předpisu). 

 4.3. 

Předkladatel navrhuje zrušit mimo jiných právních 

předpisů také zákony o státních rozpočtech na roky 

1994 až 2018. Podle SMS ČR hrozí, že jejich zrušení 

způsobí extrémně nežádoucí nepředpokládané 

důsledky. 

 

Ze zákonů o státních rozpočtech na roky 1994 až 2018 

vzniklo nespočet finančních vztahů, respektive právní 

základ pro ně, jejichž důsledky přirozeně trvají dodnes. 

Na jejich základě byly vyplaceny dotace, na jejich 

základě také došlo např. k případům porušení 

rozpočtové kázně apod. Zrušení zákonů o státních 

rozpočtech by vedlo k absurdním důsledkům. Např. 

porušení rozpočtové kázně spáchané v roce 2018 či 

dříve nebude možno nijak právně řešit a sankcionovat, 

protože už nebude formálně existovat příslušný zákon 

o státním rozpočtu z té doby a pravidla obsažená 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

Po konzultaci s Ministerstvem financi budou zákony o státních 

rozpočtech z návrhu vyřazeny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBE8FAJUY)



20 

 

v obecných zákonech rozpočtové části finančního 

práva nebude de iure na co aplikovat, případně bude 

přinejmenším nutno uplatnit základní zásadu trestního 

i přestupkového řízení – zásadu retroaktivní působnost 

právní úpravy (v tomto případě by šlo o značně 

kuriózní „působnost absence právní úpravy“) 

příznivější pro pachatele. 

 

Z těchto důvodů podle nás není možné zákony 

o státním rozpočtu rušit. O tom ostatně svědčí 

i ustálená praxe zákonodárného procesu, kdy zákony 

o státním rozpočtu neobsahují derogační ustanovení 

vztahující se na zákon o státním rozpočtu z roku 

předchozího. 
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