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Poskytnutí informací na žádost ze dne 8. 1. 2021 

Vážený pane **************, 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 8. 1. 2021 Vaši žádost o poskytnutí 

informace, ve které žádáte o následující informace: 

„1) Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 15 krát 

zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát? 

2) Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc? 

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

4) Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými 

politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s odborníky v daném 

oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou 

iniciativu mezi sebou? 

5) Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?“ 

K výše uvedeným dotazům přijměte, prosím, níže uvedené informace. 

ad 1) Moravskoslezský kraj od svého vzniku využil možnost uplatnění zákonodárné iniciativy patnáctkrát, kromě 

toho byly orgánům kraje předloženy také tři návrhy k uplatnění zákonodárné iniciativy vzešlé z řad občanů, 

v těchto případech však zastupitelstvo kraje neschválilo jejich předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky. 

ad 2) V tuto chvíli nelze předvídat, zda zastupitelstvo kraje do konce mandátu bude chtít uplatnit zákonodárnou 

iniciativu. V tuto chvíli není připraven žádný návrh a ani podnět ze strany občanů, který by mělo zastupitelstvo 

kraje projednávat. 

ad 3) Podle organizačního řádu krajského úřadu připravuje návrhy zákonů za účelem realizace pravomoci 

zastupitelstva podat návrh na vydání zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky odbor právní 

a organizační, konkrétně jeho čtyři zaměstnanci (vedoucí odboru, vedoucí oddělení a jeden až dva právníci), 

a to zpravidla na základě věcného záměru zpracovaného věcně příslušným odborem. Pokud jde o tyto věcně 

příslušné odbory, přípravě návrhu věcného záměru a následně návrhu zákona se věnuje vedoucí odboru, 
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zpravidla také vedoucí oddělení a právník, pokud je do daného odboru zařazen, případně odborník na danou 

problematiku. Počet osob podílejících se na přípravě podkladových materiálů je různý, závislý na konkrétním 

návrhu, který je připravován. 

ad 4) Po obdržení návrhu k uplatnění zákonodárné iniciativy je návrh posouzen v rámci standardně 

nastavených procesů, tj. věcně příslušnými odbory krajského úřadu, orgány rady kraje, případně též 

zastupitelstva kraje, následně je návrh předložen k posouzení a rozhodnutí radě kraje a zastupitelstvu kraje.  

S volenými politiky jsou návrhy konzultovány a podle jejich rozhodnutí je s návrhem naloženo. 

Externí právníci či kanceláře dosud s krajem při zákonodárné iniciativě nespolupracovaly. 

Konzultace s odborníky v daném oboru probíhaly ve všech případech přípravy návrhu k uplatnění zákonodárné 

iniciativy. 

Pokud se návrh dotýká opatření obcí, je s nimi v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského 

zřízení), ve zní pozdějších předpisů, předem také projednán. 

Připravované návrhy jsou mezi kraji konzultovány v rámci jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky 

pro veřejnou správu a legislativu. Návrhy se obvykle následně zabývá také Rada Asociace krajů České 

republiky, která jim na základě svého rozhodnutí může vyslovit podporu. 

ad 5) Kraje jsou podle Legislativních pravidel vlády připomínkovými místy k legislativním i nelegislativním 

návrhům, které se týkají jejich působnosti. Moravskoslezský kraj se vyjadřuje ke všem návrhům, u nichž je jako 

připomínkové místo osloven, a také k některým dalším návrhům, které jsou ve vládní aplikaci určené mimo jiné 

pro připomínkové řízení zveřejněny, ale kraje přímo osloveny nebyly a návrhy se jich přesto dotýkají.  

Podávám Vám tyto informace.  

S pozdravem 

 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

vedoucí odboru právního a organizačního 

 


