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Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 15. května 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí informace o počtu stran
aktuálně platných a účinných právních předpisů v České republice, resp. „Kolik
tiskových stran je popsáno zákonem , souvisejícíma vyhláškama a jiným , se
zákonem souvisejícím potřebným pro znalost zákona ČR“.
V odpovědi na zaslaný dotaz Vám sdělujeme následující:
Odpověď na takto položenou otázku bohužel není jednoduchá a nelze ji zcela
jednoznačně zodpovědět. Je třeba nejdříve vzít na vědomí následující.
1. Právní předpisy České republiky tvoří systém, jehož základ tvoří:
- ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu
- nařízení vlády
- právní předpisy (vyhlášky) ministerstev a jiných správních úřadů
- právní předpisy obcí a krajů.
Dále je třeba brát v úvahu i vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR
vázána, a právní předpisy Evropské unie. U posledně uvedených se zejména
jedná o ty, které jsou v ČR přímo použitelné (nařízení Evropské unie).
2. Je nutné vzít v úvahu i právní předpisy, jejichž platnost již pominula, ale
mohou mít ještě význam např. pro řešení sporů s původem v minulosti.
3. Počet tiskových stran, na nichž jsou právní předpisy obsaženy, je ovlivněn
i tím, že je zde řada novel, které mění předcházející znění právních předpisů,
jsou vyhlašována úplná znění právních předpisů atd.
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4. O tom, co je platným a účinným právem rozhoduje s konečnou platností pro
daný spor soud.
Protože tedy Vámi požadovaný údaj o počtu tiskových stran je ovlivněn
uvedenými okolnostmi, není možné Vám z povahy věci podat jednoznačnou
a vyčerpávající odpověď na Váš dotaz.
Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv, připravuje elektronickou Sbírku zákonů a mezinárodních
smluv, která zahrne všechny platné právní předpisy i právní předpisy, jejichž platnost
již pominula, avšak dosud mohou mít význam pro uspořádání právních vztahů
z minulosti vydané od roku 1945. Přesnější údaje o rozsahu takto připravované
databáze naleznete právě v ustanoveních zákona č. 222/2016 Sb., v jeho § 6 odst. 3.
Současně je ministerstvem připravována elektronizace legislativního procesu, která
by měla přispět k zpřehlednění právního řádu České republiky.
V souvislosti s přípravou elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
Ministerstvo vnitra odhaduje, že databáze této sbírky bude obsahovat přibližně
38 000 právních předpisů českého práva. Zhruba 9 000 právních předpisů lze
v současnosti považovat za platné. Odhad počtu tiskových stran této databáze činí
400 000 stran, což je vzhledem k vyšší hustotě zápisu ve Sbírkách zákonů
a obdobných publikacích ekvivalent asi 800 000 - 1 000 000 normostran.
Současně lze na základě dílčích informací, které má Ministerstvo vnitra
k dispozici v souvislosti se svou kontrolní činností normotvorby samospráv v jejich
samostatné působnosti, odhadovat, že počet platných a účinných právních předpisů
vydaných kraji, obcemi a hlavním městem Prahou v samostatné působnosti činí
přibližně 100 000 právních předpisů. Přesné údaje o jejich počtu, stejně jako údaje
o počtu stran těchto právních předpisů nemá Ministerstvo vnitra k dispozici.
Důvodem je samostatná povaha územních samosprávných celků, v důsledku které
stát může zasahovat do jejich činnosti (např. požadovat od nich informace) pouze
tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Ze
stejných důvodů nemá Ministerstvo vnitra k dispozici ani údaje o počtu právních
předpisů vydaných územními samosprávnými celky v přenesené působnosti
ani o počtu jejich stran. Přesné údaje by žadatel mohl získat pouze tehdy, pokud by
se dotázal všech úřadů územních samosprávných celků v České republice.
Závěrem mi dovolte Vás informovat, že i v oblasti právních předpisů územních
samosprávných celků připravuje Ministerstvo vnitra řešení, které celkovou situaci
zpřehlední a zpřístupní všechny platné a účinné právní předpisy územních
samosprávných celků v jednom informačním systému.
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