Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:

Dne 26. 7. 2019 obdržel Olomoucký kraj žádost o poskytnutí těchto informací:
A) Využívá zastupitelstvo Olomouckého kraje pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č.
129/2000 Sb. o krajích, zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České
republiky?
B) Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita?
C) Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem?
D) Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat
této pravomoci?
E) Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice
zákonodárné iniciativě?

Poskytnutá informace:

Olomoucký kraj poskytl žadateli následující informace:
ad A) Ano, v minulosti již využilo.
ad B) Dvakrát (jednou v roce 2002, jednou v roce 2006).
ad C)
1. oblast školství - novela zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 76 z volebního období Poslanecké sněmovny 2002 –
2006)
Návrh zákona byl v druhém čtení zamítnut.
2. oblast sociálního zabezpečení - novela zákona č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1272
z volebního období Poslanecké sněmovny 2002 – 2006)
Poslanecká sněmovna návrh neprojednala.
ad D) V současnosti není krajským úřadem připravována žádná zákonodárná
iniciativa.

ad E) Podle nyní platného organizačního řádu spadá zabezpečování
legislativně technických prací související se zákonodárnou iniciativou kraje do
působnosti oddělení legislativy a dozoru (oddělení je začleněno do odboru
majetkového, právního a správních činností). Oddělení legislativy a dozoru je
obsazeno 5 zaměstnanci (z toho jeden vedoucí).
Působnost oddělení legislativy a dozoru je ale širší a v současnosti vymezena
organizačním řádem takto:
„Samostatná působnost:
 ve spolupráci s ostatními útvary úřadu navrhuje a zpracovává právní
předpisy vydávané krajem,
 zajišťuje vydání Věstníku právních předpisů kraje,
 eviduje, koordinuje a zpracovává konečná stanoviska kraje k návrhům
právních předpisů s celostátní působností v souladu s legislativními
pravidly vlády,
 vede evidenci právních předpisů kraje,
 vede evidenci zaslaných usnesení vlády, o obsahu informuje dotčené
orgány kraje, zpracovává návrhy úkolových listů, předává uložené úkoly
dotčeným odborům a eviduje oznámení dotčených odborů o jejich plnění,
 zabezpečuje legislativně technické práce související se zákonodárnou
iniciativou Olomouckého kraje,
 zpracovává stanoviska odboru k návrhům vnitřních norem úřadu,
posuzuje vnitřní normy z hlediska jejich zákonnosti a upozorňuje ředitele
KÚOK
na rozpory vnitřních norem s právními předpisy a jinými vnitřními normami,
 vede centrální evidenci řídících aktů úřadu, směrnic, koordinuje jejich
tvorbu a zajišťuje jejich zveřejňování,
 přešetřuje způsob vyřízení stížností ze strany obcí podle § 175 správního
řádu, spadá-li vyřízení stížnosti do samostatné působnosti obce,
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li
předmětem řízení rozhodnutí nebo postup obce v samostatné působnosti,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost
v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v oblasti týkající se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se
působnosti oddělení,
 zprostředkovává komunikaci orgánů kraje s ústředními orgány státní
správy prostřednictvím systému Elektronické knihovny legislativního
procesu (eKLEP) provozovaného Úřadem vlády.
Přenesená působnost:
 zpracovává na podnět orgánů kraje a třetích subjektů návrhy právních
předpisů Olomouckého kraje vydávaných v přenesené působnosti kraje,
nespadá-li upravovaná oblast věcně do působnosti jiného odboru,

 spolupracuje s ostatními odbory při přípravě podkladů pro nápravu
nesprávných opatření obcí,
 poskytuje odbornou a konzultační pomoc obcím v oblasti přípravy a
vydávání nařízení obce a aplikace zákona o obcích související s výkonem
přenesené působnosti obcí,
 vykonává komplexní dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí s
výjimkou správních rozhodnutí vydaných orgány obcí v přenesené
působnosti,
 zpracovává návrhy Ústavnímu soudu na zrušení nezákonného nařízení
obce,
 vydává rozhodnutí o oddělení části obce podle § 22 zákona o obcích,
 rozhoduje podle § 65 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o výkonu přenesené působnosti obcí, o zveřejňování obsahu
úřední desky obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup a o zajištění
přijímání podání v elektronické podobě obcemi v případech, kdy zákon o
obcích předpokládá jmenování správce obce,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost
v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v oblasti týkající se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se
působnosti oddělení,
 podílí se na vyřizování stížností v rozsahu působnosti oddělení.“

Informaci zpracoval:
Dne 2. 8. 2019, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

