Legislativní rada vlády
Čj. 564/20
V Praze 7. srpna 2020
Výtisk č.:

Stanovisko
Legislativní rady vlády
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
stavebního zákona
___________________________________________________________________
I.
K celkovému zaměření návrhu
Cílem předkládaného návrhu zákona v návaznosti na souběžně předložený
návrh stavebního zákona (čj. 563/20) zajistit bezrozpornost právního řádu, zejména
s ohledem na návrhem stavebního zákona nově upravený institucionální model
soustavy státní stavební správy, do níž by měly být v maximální možné míře
integrovány dotčené orgány chránící veřejné zájmy podle jiných právních předpisů,
a dále s ohledem na úpravu procesů územního plánování a povolovacích procesů
podle stavebního zákona.
V souvislosti s úpravou předloženého návrhu stavebního zákona se proto
navrhuje změna


zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky,



zákona o požární ochraně,



zákona o státní památkové péči,



zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),



zákona o výbušninách a o státní báňské správě,



zákona o geologických pracích,



zákona o ochraně přírody a krajiny,



zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,



zákona o dani z nemovitých věcí,
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zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,



zákona o daních z příjmů,



zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením,



zákona o dráhách,



zákona o vnitrozemské plavbě,



zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),



zákona o pozemních komunikacích,



zákona o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,



zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku),



zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon),



zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),



zákona o zajišťování obrany České republiky,



zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,



zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,



zákona o hospodaření energií,



zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon),



zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů,



zákona o státních hranicích,



zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),



zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon),



zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů,



zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),



zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
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zákona o myslivosti,



zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),



zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů,



soudního řádu správního,



zákona o dani z přidané hodnoty,



zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,



zákona o správních poplatcích,



zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích),



zákona o inspekci práce,



zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění),



zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),



zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),



zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,



zákona o základních registrech,



zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,



zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací,



zákona o Finanční správě České republiky,



zákona o Celní správě České republiky,



zákona o ochraně ovzduší,



zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,



zákona o státní službě,



zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice),
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zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií),



celního zákona,



atomového zákona a



zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
II.
Vztah k právu EU
Návrh zákona částečně implementuje ustanovení těchto předpisů Evropské unie:



nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013,
kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým
se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES)
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009,



směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o
ochraně volně žijících ptáků,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011
o posuzování některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, a její
novelu - směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna
2014,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
o energetické náročnosti budov,



směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,



směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice
2012/27/EU,
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směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010
o průmyslových emisích, integrované prevenci a omezování znečištění,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012
o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008
o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,



směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích
zařízení,



směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků
ve vnějším ovzduší,
Relevantní jsou ve vztahu k navržené právní úpravě také tyto předpisy Evropské

unie:


směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005
o uznávání odborných kvalifikací,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016
o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004
o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě,



směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008
o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury,



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních
systémů v Unii,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské
unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES)
č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení
Rady (EHS) č. 3922/91,


směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008
o odpadech a o zrušení některých směrnic,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003
o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících
se životního prostředí,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES,



směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování
znečištění životního prostředí azbestem,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013,
kterým se stanoví celní kodex Unie,



směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění
směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení,



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014
o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací,



směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
z přidané hodnoty.
Návrhu se dotýká řízení o porušení smlouvy č. 2020/2061 z 15. května 2020,

které se sice prvořadě týká zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
ale má přesahy do práva stavebního (otázky zpřístupňování veřejnosti, soudní přezkum
při neexistenci rozhodnutí o zjišťovacím řízení, apod.).
Předložený návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný, po zapracování
připomínek uvedených v části IV tohoto stanoviska a v příloze k tomuto stanovisku,
bude návrh zákona s právem EU plně slučitelný.
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III.
Způsob projednání návrhu
Původní návrh zákona byl projednán v připomínkovém řízení, jehož výsledky
jsou uvedeny v části VIII. předloženého materiálu. Návrh zákona je podle předkladatele
předložen s 200 rozpory, a to s Ministerstvem vnitra, Veřejným ochráncem práv,
Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Pardubickým krajem, Plzeňským krajem,
Karlovarským krajem, Královéhradeckým krajem, Krajem Vysočina, Moravskoslezským
krajem, Ústeckým krajem, hlavním městem Prahou, Svazem měst a obcí České
republiky, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Českomoravskou
konfederací odborových svazů.
Rozpory se týkají zejména těchto oblastí:
- celkové koncepce soustavy státní stavební právy, ve které by se měl kombinovat
výkon veřejné správy vykonávané orgány státu s výkonem veřejné správy orgány
obcí v přenesené působnosti,
- otázky zachování formy závazných stanovisek pro dotčené orgány, které nebudou
integrovány do nové soustavy státní stavební správy, zejména pak na úseku požární
ochrany,
- navrhované integrace dotčených orgánů do nové soustavy státní stavební správy,
zejména
- navrhované integrace krajských hygienických stanic a některých orgánů ochrany
přírody a krajiny,
- neintegrace orgánů státní právy myslivosti a
- změn zejména na úsecích upravených


zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),



zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů,



zákonem o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),



zákonem o správních poplatcích,



zákonem o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona

8
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií),


zákonem o ochraně přírody a krajiny,



zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu,



zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a



soudním řádem správním.
Rozpory přetrvávají dále v otázce souladu návrhu se schváleným věcným

záměrem stavebního zákona.
Rozpory jsou podrobněji uvedeny v předkládací zprávě a v části VIII. materiálu
včetně stanoviska předkladatele k nim.
Původní návrh zákona byl projednán ad hoc ustavenou zvláštní pracovní komisí
Legislativní rady vlády pro projednání návrhu stavebního zákona a návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, a pracovními
komisemi Legislativními rady vlády pro evropské právo a pro hodnocení dopadů
regulace (RIA).
Legislativní rada vlády původní návrh zákona projednala na svém zasedání dne
25. června 2020. Projednávání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli,
aby zapracoval připomínky členů Legislativní rady vlády, pracovních komisí Legislativní
rady vlády, které návrh zákona posuzovaly, a připomínky uvedené v návrhu stanoviska
Legislativní rady vlády a aby následně předložil upravené znění návrhu zákona
k opětovnému projednání.
Předkladatel vložil upravené znění návrhu zákona do elektronické knihovny
eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády dne 29. července 2019.
Legislativní rada vlády projednala upravené znění návrhu zákona na svém
zasedání dne 7. srpna 2020.
Tento návrh stanoviska Legislativní rady vlády je vypracován k již tomuto
upravenému znění návrhu zákona.

IV.
Návrh změn
Legislativní rada vlády má k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona tyto připomínky:
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Obecně
1. Podle čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády nelze v témže zákoně, včetně
zákona obsahujícího novelu jiného právního předpisu, upravovat věci různorodé,
které spolu bezprostředně nesouvisejí, a podle čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel
vlády, je-li navrhován zákon, který si vyžádá novelu jiného zákona nebo více zákonů,
lze v rámci těchto novel upravovat pouze věci, jež bezprostředně souvisejí se
zákonem, který novelu nebo novely jiných právních předpisů vyvolal. Proto by měla
být z návrhu zákona vypuštěna všechna ustanovení obsahující změny, které
bezprostředně nesouvisí s navrhovaným stavebním zákonem nebo nejsou jeho
úpravou vyvolány.
2. Z návrhu zákona není seznatelné, podle jakého objektivního kritéria nebo kritérií
se určovalo, které dotčené orgány budou tak jako dosud vydávat závazná
stanoviska a které (ať již budou existovat samostatně nebo budou integrovány
do krajských stavebních úřadů) budou napříště vydávat pouze formálně nezávazné
vyjádření; tedy proč se na některé veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány klade
(tím, že budou vydávat závazná stanoviska) větší důraz než na jiné a na základě
čeho byly veřejné zájmy podle zvláštních zákonů rozděleny do takových kategorií.
Rovněž není jasné, podle jakého objektivního kritéria se určovalo, které dotčené
orgány budou i nadále existovat jako samostatné orgány a které naopak budou
integrovány do státní stavební správy, zejména do krajských stavebních úřadů.
Navrhovaná úprava je v tomto směru značně nekonsistentní.
3. Je třeba postavit najisto v jakém režimu, jak hmotněprávním, tak procesním, budou
probíhat řízení a další postupy, které nebudou k datu účinnosti stavebního zákona
dokončeny. Na stavební úřady tvořící novou soustavu státní stavební správy,
která má být zřízena stavením zákonem, mají v rámci integrace procesních postupů
přecházet kompetence vykonávané dnes jinými orgány veřejné správy. V této
souvislosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost přechodným ustanovením, neboť
návrh stavebního zákona předpokládá, že řízení a postupy zahájené přede dnem
nabytí účinnosti stavebního zákona se dokončí podle tohoto zákona a nikoliv podle
dosavadních právních předpisů, jak to bývá obvyklé, a to právě s ohledem na změny
institucionálního uspořádání výkonu správy vytvořením soustavy státní stavební
správy. V případech, kdy nepůjde o řízení a další postupy podle stávajícího
stavebního zákona, ale o řízení a postupy podle jednotlivých zákonů obsažených
v předloženém návrhu zákona, by měla být obdobná přechodná ustanovení
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obsažena v novelách jednotlivých zákonů, neboť jde o věcnou působnost
upravenou těmito zákony a nikoliv zákonem stavebním, jehož věcná působnost
na tyto případy nedopadá, nebo alespoň ne v celém rozsahu, který by měla
přechodná

ustanovení

pojmout.

Z

kombinace

přechodných

ustanovení

navrhovaného stavebního zákona a jednotlivých novel zákonů upravujících jiné
oblasti veřejné správy podle předloženého návrhu zákona musí být možno
jednoznačně určit, který ze stavebních úřadů tvořících navrhovanou soustavu státní
stavební správy bude napříště vykonávat tu kterou kompetenci místo orgánu veřejné
správy, který ji vykonává dosud.
4. Předložený návrh zákona obsahuje v části třicáté šesté novelu soudního řádu
správního, která předpokládá některé poměrně zásadní změny obecné právní
úpravy soudní

kontroly

veřejné

správy

obsažené

v tomto

zákoně,

jako

např. možnost uložit pořádkovou pokutu za podání, které sleduje zjevné zneužití
práva, nový důvod nepřípustnosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
spočívající ve zjevném zneužití práva nebo povinnost nepřihlížet k vadám řízení,
o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě
správnost napadeného rozhodnutí a opatření obecné povahy. Je evidentní,
že navrhované změny svým dosahem dalece přesahují rozsah věcné působnosti
stavebního zákona a souvisejících předpisů. V souvislosti s přijetím zákona
týkajícího se jedné oblasti veřejné správy (územního plánování a stavebního řádu)
není důvodné měnit zásadním způsobem obecný procesní předpis upravující soudní
kontrolu veřejné správy jako takovou. Takový postup odporuje i čl. 54 odst. 3
Legislativních pravidel vlády. Navrhovaná novela soudního řádu správního v této
podobě a rozsahu nadto ani nebyla předmětem připomínkového řízení a v této verzi
se stala až součástí návrhu zákona předloženého vládě. Zejména obecné procesní
předpisy by měly být měněny jen řádným legislativním procesem a nikoliv až v jeho
průběhu či mimo něj.
5. Pro zajištění slučitelnosti s právem EU je nezbytné, aby povolovací procesy naplnily
jak požadavky vyplývající ze směrnic EU, jež jsou promítnuty do právního řádu ČR,
tak ty, které působí prostřednictvím přímo použitelných předpisů EU. Stanoviska
nebo vyjádření dotčených orgánů reagující na požadavky práva EU tak musejí mít
závazný odraz v rozhodovacím procesu. Proto je třeba minimálně v důvodové
zprávě vyjasnit zejména otázku závaznosti vyjádření dotčených orgánů.
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6. Je nezbytné podrobit revizi zmocňovací ustanovení tak, aby byly zřejmé meze
zmocnění k vydání prováděcích předpisů. V souvislosti s revizí zmocňovacích
ustanovení je dále nezbytné upravit text návrhu zákona tak, aby předmětem úpravy
prováděcích předpisů nebyly věci vyhrazené zákonné úpravě.
7. Předložený návrh zákona je nezbytné podrobit terminologické revizi tak, aby
v souladu s čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nedocházelo k nedůvodným
odchylkám od terminologie v navazujících a souvisejících právních předpisech,
přičemž přednostně je třeba vycházet z terminologie užívané v návrhu stavebního
zákona.
K jednotlivým ustanovením
Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona jsou obsaženy v příloze
k tomuto stanovisku.
K důvodové zprávě
1. Důvodovou zprávu upravit tak, aby odpovídala vládou schválenému návrhu zákona.
2. V důvodové zprávě s ohledem na požadavky § 3 odst. 4 zákona o Sbírce zákonů a
o Sbírce mezinárodních smluv uvést naléhavý obecný zájem odůvodňující
stanovení data nabytí účinnosti vyjmenovaných bodů návrhu zákona odchylně
od tzv. jednotných dat nabytí účinnosti právních předpisů podle § 3 odst. 3 zákona
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
K platnému znění navrženými novelami dotčených částí zákonů s vyznačením
navrhovaných změn
Platné znění s vyznačením navrhovaných změny upravit tak, aby odpovídalo
vládou schválenému návrhu zákona.
K závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA)
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020, schváleným
usnesením vlády ze dne 9. prosince 2019 č. 870, nebylo k návrhu zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona zpracováno
hodnocení dopadů regulace (RIA).
K rozdílové tabulce
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Rozdílovou tabulku upravit tak, aby odpovídala vládou schválenému návrhu
zákona.
Ke srovnávacím tabulkám
Srovnávací tabulky upravit tak, aby odpovídaly vládou schválenému návrhu
zákona.

V.
Závěr
Legislativní rada vlády doporučuje vládě s ch v á l i t návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a přijmout k němu
usnesení vlády a v něm stanovit:

„V l á d a

I.

s ch v a l u j e návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím stavebního zákona, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku
Legislativní rady vlády a podle závěrů vlády;

II. u k l á d á ministryni pro místní rozvoj vypracovat konečné znění vládního
návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

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 s upozorněním, že se tento návrh týká členství České republiky
v Evropské unii,
2. ministryni pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh zákona
v Parlamentu České republiky;
IV. z m o c ň u j e předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti
ministryně pro místní rozvoj pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení
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jiného člena vlády.“.

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

v z. JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
a místopředseda Legislativní rady vlády

Příloha: Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona

