
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 8. června 2009 č. 718 

 
 

Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  
s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 

(sněmovní tisk č. 845) 
 
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 8. června 2009 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční 
správě České republiky (sněmovní tisk č. 845) a přijala k tomuto návrhu dále uvedené 
stanovisko. 
  

Vláda je, obdobně jako u sněmovního tisku č. 844, přesvědčena, že i tento 
návrh zákona by vzhledem ke své povaze měl být předložen Poslanecké sněmovně 
jako návrh vládní - tedy jako návrh, který byl nejprve posouzen v řádném 
připomínkovém řízení, v orgánech Legislativní rady vlády a poté schválen vládou.  
 

O tomto názoru vlády svědčí i řada dále uvedených dílčích připomínek 
k předloženému návrhu zákona. 
 

K části osmnácté (čl. XVIII) 

Vláda upozorňuje, že předmětná část návrhu zákona obsahuje návrh změn 
zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
přesto, že v současné době je poslaneckou iniciativou předkládán zcela nový zákon      
o Celní správě České republiky s předpokládanou účinností shodně ke dni                    
1. ledna 2010.  
 

Vláda v této souvislosti poukazuje na zásadní nepromyšlenost předkládaných 
návrhů zákonů, neboť zcela reálně hrozí možná dvojkolejnost právní úpravy.  
 

K části šestnácté (čl. XVI) a zároveň k části dvacáté šesté (čl. XXVI) 

Vláda upozorňuje na nevhodný novelizační postup, jaký byl v tomto případě 
zvolen. V obou uvedených článcích návrhu zákona se totiž navrhuje změna návrhu 
zákona o Finanční správě České republiky, který je předkládán Poslanecké sněmovně 
souběžně s tímto změnovým zákonem, nadto stejnými předkladateli (sněmovní tisk 
č. 844). V čl. XXVI se tak navíc děje pomocí tzv. novelizačního ustanovení v zákoně, 
který je rovněž pouze ve fázi předloženého návrhu. 
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K části dvacáté šesté (čl. XXVI) 

Vláda upozorňuje, že v průběhu projednávání návrhu „zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona     
o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností“, v Poslanecké 
sněmovně, byl změněn jeho název na „zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech“.    
 

Vláda zásadně nesouhlasí s uložením povinnosti Policii České republiky 
poskytovat Ministerstvu financí a orgánům Finanční správy údaje stanovené v § 16. 
Jednalo by se o první zákon (průlomový), kde by byla Policii České republiky 
stanovena povinnost poskytovat třetím subjektům i údaje z informačních systémů, 
které sama neprovozuje, pouze je oprávněna údaje z těchto informačních systémů 
využívat.  
 

Vláda též (shodně se svým stanoviskem ke sněmovnímu tisku č. 844) 
nesouhlasí se zněním § 16 odst. 12 novely zákona o Finanční správě České republiky a 
požaduje jej z předloženého návrhu zákona vypustit. 
 

K části dvacáté osmé (Účinnost) 

Vláda upozorňuje, že zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, nabývá 
účinnosti (s výjimkou ustanovení § 6, § 7 a § 63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2010) dnem 1. července 2010, tedy později, než je navrhován den 
nabytí účinnosti zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Finanční správě České republiky (navrhovaná účinnost dne 1. ledna 2010). 
Výše uvedenou skutečnost by bylo nutné při stanovení data nabytí účinnosti 
předmětného návrhu zákona zohlednit, neboť do 1. července 2010 by nebylo možné 
poskytovat údaje z informačních systémů definovaných v části dvacáté šesté (§ 16 
odst. 1 písm. a/, b/ a c/) předmětného zákona, resp. zákona o Finanční správě České 
republiky.  
 

Vláda dále poukazuje na skutečnost, že předmětný návrh zákona neobsahuje 
změnu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která 
by následně vyplývala z realizace ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) a § 12 písm. e) 
návrhu zákona o Finanční správě České republiky.  
  

Vláda též upozorňuje, že by měl být celý předložený návrh zákona podroben 
jazykové korektuře a měly by v něm být uvedeny přesné názvy novelizovaných 
právních předpisů. 
 
 


