VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 9. dubna 2008 č. 379

Stanovisko
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 451)

Vláda na jednání své schůze dne 9. dubna 2008 projednala a posoudila návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 451), a vyjádřila s tímto návrhem zákona, jakkoliv je po věcné stránce v souladu se
záměrem vlády, nesouhlas, a to zejména proto, že způsob zpracování tohoto návrhu
vykazuje značně zjednodušený přístup a nepamatuje na to, že:
- právní úprava přechodu vojáků z povolání k Hasičskému záchrannému sboru
České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) musí respektovat ústavní zásady
svobodné volby povolání a zákazu nucených prací nebo služeb, obsažené v čl. 26 a 9
Listiny základních práv a svobod,
- postavení vojáků z povolání se řídí zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zatímco právní poměry osob,
vykonávajících službu v hasičském záchranném sboru, se řídí zákonem č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž předmětné služební poměry mají natolik odlišný obsah, že prostý
přechod práv a povinností z jednoho služebního poměru do služebního poměru
druhého není možný; záležitost je třeba řešit skončením služebního poměru vojáka
z povolání a vznikem nového služebního poměru u hasičského záchranného sboru,
- právní úprava přechodu vojáků z povolání k hasičskému záchrannému sboru
by zřejmě měla být promítnuta i do zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, a to se stanovením změkčujících podmínek pro vznik
služebního poměru, například výjimky z přijímacího řízení,
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- koncepce vzniku organizačních složek státu podle § 3 a § 4 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
připouští vznik organizační složky státu buď ze zákona nebo zřízením ministerstvem předložený návrh je v rozporu s touto zákonnou koncepcí; rozšířit zřizovatelské
oprávnění na generální ředitelství hasičského záchranného sboru, tj. na organizační
útvar ministerstva, je nesystémové a věcně neodůvodněné, nehledě k tomu, že
v předloženém návrhu zákona zjevně chybí označení takovéto organizační složky státu
účetní jednotkou.
Z výše uvedeného vyplývá, že by musel být celý návrh zákona podstatně
přepracován a proto vláda vyjádřila své negativní stanovisko.

