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ČÁST A

Právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje
k využití v rámci jeho zákonodárné iniciativy

FINANCE
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní)

upravit přerozdělení příjmů ze sdílených daní pro jednotlivé kraje z důvodu odstranění současných disproporcí
mezi kraji

INTEGROVANÝ ZÁCHRANN Ý SYSTÉM
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

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

nahradit dosavadní systém poskytování náhrady škody, způsobené právnickým a fyzickým osobám, vzniklé
v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními, prostřednictvím krajského úřadu
systémem přímého poskytování náhrady škody státem
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ČÁST B

Právní předpisy, jejichž nové zpracování nebo změna bude navržena
věcně příslušnému ministru, příp. vedoucímu jiného ústředního správního úřadu

SOCIÁLNÍ OBLAST
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a
související předpisy

změnit právní úpravu souběhu sociálních dávek u institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v tom
smyslu, že pěstounovi na přechodnou dobu nevzniká nárok na rodičovský příspěvek

ŠKOLSTVÍ
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)

implementovat povinnosti testování úrovně vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků základních škol a provázání tohoto
testování s přijímacím řízením ke vzdělávání ve středních školách
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ČÁST C

Právní předpisy, u nichž budou navržené změny iniciovány v rámci
připomínkového řízení podle Legislativních pravidel vlády

OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZEN Í, OBČANSKÝ ZÁKONÍK, OBCHODNÍ PRÁVO
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- § 1261 - zrušit povinnost zřizovat „pozemkové služebnosti“ (zde patří i inženýrské sítě) k lesním pozemkům
jako vykupitelné
- jednoznačně v občanském zákoníku deklarovat, zda je možné zřizovat veřejné břemeno spočívající v umístění
staveb na cizích pozemcích, když podle § 506 se tyto stávají součástí pozemku

podnět k oblasti:

řešit zhoršování pozice věřitele v závazkových vztazích - přenášení nákladů na věřitele v insolvenčních řízeních
v podobě záloh na náklady řízení; přenesení nákladů na exekutora, který způsobil existenci sporu
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PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

- změnit právní úpravu náhradního plnění nahrazujícího zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním
postižením tak, že by již nesměřovalo do státního rozpočtu, ale do samostatného fondu sloužícího k podpoře
tvorby míst pro osoby se zdravotním postižením
- stanovit, že povinný podíl je možno plnit zaměstnáváním osob dlouhodobě nezaměstnaných pečujících
o osoby se zdravotním postižením

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

návrh zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu

- zákon je velice potřebný, chybí logický systém řízení v cestovním ruchu, definice pojmů, stanovení závazné
organizační struktury, systém financování (jednoznačné vymezení podílu subjektů, zejména státu a krajů)
- posílit roli krajů - např. zakotvením pravomoci zřizovat/iniciovat zřízení krajských organizací cestovního ruchu,
zakotvením postavení kraje jako prostředníka mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a krajskou a oblastní
organizací cestovního ruchu

REGULACE REKLAMY, LO TERIE
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání

zrušit ustanovení § 2 odst. 1 písm. g), obsahující zákaz anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební
kampaně podle volebního zákona

5

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, a zákon č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů

změnit ustanovení § 23 odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb. a doplnit § 7 zákona č. 40/1995 Sb. - Česká obchodní
inspekce bude vykonávat dozor nad reklamou, která je nekalou obchodní praktikou

SOCIÁLNÍ OBLAST
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

- zakotvit, že poradenskou činnost v oblasti přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny, kterou zajišťují krajské úřady, mohou vykonávat pověřené osoby na základě pověření k výkonu
činnosti
- odstranit nesoulad předmětného zákona ve věci délky pobytu dítěte ve středisku výchovné péče se zákonem
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
- výslovně zakotvit v § 27 (upravujícím odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské
péče) možnost požadovat po žadatelích výpis z registru dlužníků

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- redukovat počet druhů sociálních služeb
- nastavit systém tak, aby byla adekvátním způsobem hrazena poskytnutá zdravotní péče v pobytových
sociálních službách
- zavést povinnost spoluúčasti rodinného příslušníka při úhradě za poskytované sociální služby v případech, kde
je k tomuto zákonné opodstatnění v souvislosti s úpravou vzájemné vyživovací povinnosti
- provést komplexní revizi a úpravu financování sociálních služeb
- zakotvit povinnost obce s rozšířenou působností plánovat na svém území zajištění sítě sociálních služeb dle
aktuálních potřeb občanů
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- odstranit pochybnosti a nedostatky v oblasti možnosti ustanovení zvláštním příjemcem i právnickou osobu
(nyní se v právní úpravě hovoří pouze o fyzické osobě, která udělí souhlas s tím, že je ustanovena zvláštním
příjemcem, pokud tedy není fyzická osoba, kterou lze ustanovit, nelze jednoznačně tvrdit dle obsahu
ustanovení, že lze ustanovit obec nebo ústavní zařízení zvláštním příjemcem jako právnickou osobu)
Pozn.: měla by být vyvolána širší odborná diskuse za účasti příslušných ministerstev, krajů a poskytovatelů
sociálních služeb
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

- stanovit Úřadu práce povinnost informovat v zákonem stanovené lhůtě sociální pracovníky obcí o osobách
nacházejících se v hmotné nouzi; stanovit případně povinnost osob v hmotné nouzi zaregistrovat se u těchto
pracovníků
- řešit neadekvátní výši poplatků hrazených za ubytování v ubytovnách osobami v hmotné nouzi - přijmout
regulaci v oblasti hrazení nákladů na ubytování osobami nacházejícími se v hmotné nouzi tak, aby tyto náklady
nepřiměřeně nepřevyšovaly bydlení v nájemních bytech

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách

upravit obsah standardů kvality sociálních služeb - přizpůsobit některé oblasti standardů kvality příslušné
skupině druhů služeb

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením

rozšířit okruh osob majících nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku posílením individualizace podmínek
hodnocených pro nárok na dávky, aby komplexněji zohledňovaly zdravotní postižení i další podmínky pro nárok
na dávku; rozšířit dosah příspěvku na širší spektrum druhů a typů zvláštních pomůcek

další podněty k oblasti:

- přijmout právní úpravu řešení bydlení osob, které jsou trvale ohroženy příjmovou nedostatečností (sociální
bydlení)
- stanovit povinnost obci mít určité procento bytového fondu pro účely zajištění sociálního bydlení
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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

upravit ustanovení o možnosti účastníka řízení namítat podjatost úřední osoby tak, že k námitce se nepřihlédne,
pokud je namítána podjatost jiné než oprávněné úřední osoby v dané věci

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

- zakotvit ochranu povinného subjektu před tzv. obstrukčními žádostmi
- prodloužit lhůtu k poskytnutí informace z 15 na 30 dnů

VÁLEČNÉ HROBY
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č. 256/2011 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů

zkvalitnit systém péče o válečné hroby a pietní místa - rozšířit definice pojmu „válečný hrob“ i o oběti genocidy,
rozšířit působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností o povinnost kontroly počtu a stavu válečných
hrobů
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- zjednodušit administrativu (sloučení zpráv a protokolů k veřejné zakázce)
- zrušit institut předběžného oznámení
- sloučit uveřejňovací povinnosti zadavatele do jednoho místa
- zpřesnit lhůtu pro zahájení otevírání obálek
- upravit zákon tak, aby obce nebyly zatíženy nadměrnou administrativou spojenou se značně rozšířenými právy
uchazečů na úkor práv zadavatelů

ZDRAVOTNICTVÍ
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování

upravit povinnosti týkající se prohlídek těl zemřelých tak, aby je mohli vykonávat i lékaři již po absolvování
základního kmene, nejen lékaři se specializovanou způsobilostí

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů

svěřit kontrolu a projednávání správních deliktů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dosud: pověření
zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

změnit systém úhrad za zdravotní výkony poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku
zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zařízení

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

umožnit opět daňové odpisování u majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným územními
samosprávnými celky
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zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláška
č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností
zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

zakotvit v zákoně povinnost k úhradě výdajů na preventivní opatření prostřednictvím orgánů ochrany veřejného
zdraví, tj. krajských hygienických stanic, nikoliv krajského úřadu - zákon předvídá spolupráci orgánů ochrany
veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
číslo a název zákona

stručný návrh úprav

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon)

- odstranit nadbytečná ustanovení - povinnost vlastníků lesa a jiných pozemků oznámit orgánu státní správy
lesů vznik nájmu, podnájmu nebo výpůjčky, jde-li o dobu kratší než 5 let; souhlas orgánu státní správy lesů
k dělení lesních pozemků s jedním dílem pod 1 ha
- řešit zatěžující administrativu spojenou s povinností vydávat pověření vedoucího správního úřadu pro výkon
státní kontroly v návaznosti na ustanovení o dozoru podle lesního zákona

***
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