Legislativní rada vlády
Čj. 1191/19
V Praze dne 22. ledna 2020
Výtisk č.:

Stanovisko
předsedkyně Legislativní rady vlády
k návrhu zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů
orgánů veřejné moci
___________________________________________________________________

I.
K celkovému zaměření návrhu
Návrh zákona navazuje na novou koncepci legislativního zakotvení právního
titulu pro využívání údajů vedených v informačních systémech veřejné správy, kterou
přináší nově přijatý zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
Podle předkladatele budou množiny využitelných údajů nově stanovovány nikoliv
zákony upravujícími jednotlivé agendy, nýbrž operativněji v rámci procesu registrace
jednotlivých agend podle zákona o základních registrech. Navrhovaný zákon
se zaměřuje na vypuštění nejrozšířenějších tzv. položkových skladeb, tedy čerpání
údajů ze stěžejních informačních systémů veřejné správy. S navrhovanou úpravou
se pojí změna 144 právních předpisů, jejichž součást tvoří ustanovení s výčtem
údajů, které mohou orgány veřejné moci využívat pro výkon své agendy
z informačních systémů veřejné správy. Kromě toho se návrh zákona zaměřuje i
na prohloubení elektronizace postupů orgánů veřejné moci v působnosti Ministerstva
vnitra.

II.
Vztah k právu EU
Návrhu zákona se na úrovni práva Evropské unie dotýká zejména:


nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), a


čl. 8 Listiny základních práv Evropské unie.
Návrh zákona je s právem EU plně slučitelný.

III.
Způsob projednání návrhu
Návrh zákona byl projednán v připomínkovém řízení, jehož výsledky jsou
uvedeny v předkládací zprávě a v části VI. předloženého materiálu. Návrh zákona je
podle předkladatele předložen bez rozporů.
Návrh zákona byl projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády
pro správní právo. Předsedkyně Legislativní rady vlády rozhodla v souladu s čl. 4
bodem 3 písm. a), b) a c) Statutu Legislativní rady vlády, že tento návrh nebude
projednán Legislativní radou vlády a že k němu bude vypracováno stanovisko
předsedkyně Legislativní rady vlády, a to zejména s ohledem na časovou naléhavost
jeho přijetí, neboť v něm navrhované změny bezprostředně souvisí s úpravou již
přijatého zákona o právu na digitální služby (a mají na ni navazovat), který v části
své úpravy nabude účinnosti již k 1. únoru 2020.

IV.
Návrh změn
Předsedkyně Legislativní rady vlády doporučuje návrh zákona o změně
zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci upravit takto:
Obecně
Upozorňuje se, že vládě byl v prosinci 2019 předložen návrh nového zákona
o zbraních (vládní čj. 1195/19), který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2022 a
v jehož § 152 se zrušuje dosavadní zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu (zákon o zbraních). Nabude-li předložený návrh zákona o změně zákonů
související

s další

elektronizací

postupů

orgánů

veřejné

moci

účinnosti

v předkladatelem navrhovaném termínu, stane se ustanovení čl. XC bodu 2 tohoto
návrhu zákona, kterým má být s účinností od 1. února 2022 zrušeno ustanovení
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§ 73b zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, nadbytečným, protože se jím bude zrušovat
ustanovení zákona, který však již bude zrušen jako celek. Předkladateli se proto
doporučuje tuto skutečnost zohlednit v dalším legislativním procesu k návrhu nového
zákona o zbraních a v případě potřeby reagovat vypuštěním ustanovení čl. XC odst.
2 zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci, bude-li přijato v uvedené podobě a bude-li již tento zákon platný.
K jednotlivým ustanovením
Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona jsou obsaženy v příloze
k tomuto stanovisku.
K důvodové zprávě
1. Číslování stránek důvodové zprávy navázat na číslování stránek vládního návrhu
zákona.
2. Zvláštní část důvodové zprávy upravit tak, aby odpovídala vládou schválenému
návrhu zákona.
3. V důvodové zprávě k části sto dvacáté sedmé (změna zákona o základních
registrech) blíže popsat režim kontroly.
K platnému znění navrženými novelami dotčených zákonů s vyznačením
navrhovaných změn
Do tohoto platného znění zákonů promítnout změny předloženého návrhu
zákona schválené vládou.
Ke srovnávací tabulce
Do materiálu doplnit aktualizované srovnávací tabulky dotčených unijních
předpisů.

V.
Závěr
Předsedkyně Legislativní rady vlády doporučuje vládě s ch v á l i t návrh
zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci a přijmout k němu usnesení vlády a v něm stanovit:
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„V l á d a
I.

s ch v a l u j e návrh zákona o změně zákonů související s další

elektronizací postupů orgánů veřejné moci, s úpravami podle připomínek
obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády;
II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné
znění vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další
elektronizací postupů orgánů veřejné moci;
III. p o v ě ř u j e
1. předsedu vlády, aby předložil vládní návrh zákona podle bodů I a II
tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
k dalšímu projednání,
2. 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby odůvodnil vládní návrh
zákona v Parlamentu České republiky;
IV. z m o c ň u j e předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti
1. místopředsedy vlády a ministra vnitra pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto
usnesení jiného člena vlády.“.

Mgr. Marie B e n e š o v á
ministryně spravedlnosti
a předsedkyně Legislativní rady vlády

v z. JUDr. Jan K n ě ž í n e k, Ph.D.
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a místopředseda Legislativní rady vlády
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