Příloha
usnesení vlády
ze dne 3. února 2016 č. 76

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením
vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a změněné usnesením vlády ze dne 8. ledna
2014 č. 26, se mění takto:

1. V bodě 2.3 se slova „v rámci obecné části důvodové zprávy, popřípadě
odůvodnění u prováděcích právních předpisů“ zrušují.
2. V kapitole I bodě 3.8 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) v případě výjimky udělené předsedou Legislativní rady vlády podle čl. 76
odst. 2 Legislativních pravidel vlády.“.
3. V kapitole I bodě 3.9 se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.
4. V kapitole I bodě 5.4 větě poslední se za slova „orgánu státní správy“ vkládají
slova „a předsedy Legislativní rady vlády“ a slova „a v případě návrhů
vyhlášek k rozhodnutí předsedovi Legislativní rady vlády“ se nahrazují slovy
„; v případě návrhů vyhlášek se o rozporech nejedná a o provedení RIA
rozhoduje předseda Legislativní rady vlády“.
5. V kapitole I bodě 5.5 větě druhé se za text „RIA“ vkládají slova „z jiných
důvodů“ a slova „, a to na doporučení pracovní komise“ se zrušují.
6. V kapitole I bodě 5.6 větě druhé se za text „RIA“ vkládají slova „z jiných
důvodů“ a slovo „samostatně“ se zrušuje.
7. V kapitole I bod 5.8 zní:
„5.8 Uplatnil-li předkladatel výjimku z RIA, odkáže v předkládací zprávě
materiálu pro schůzi vlády nebo v případě návrhu vyhlášky v dopise, jímž
návrh předkládá k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády,
na příslušné ustanovení těchto Obecných zásad nebo na rozhodnutí předsedy
Legislativní rady vlády nebo vlády.“.

8. V kapitole I bodě 7.2 se písmena a) až c) znějí:
„a) návrhu věcného záměru jako samostatná část materiálu, kterým se návrh
předkládá vládě a Legislativní radě vlády (příloha č. 1/b Jednacího řádu
vlády), přičemž číslování stránek navazuje na číslování stránek věcného
záměru zákona,
b) návrhu zákona nebo nařízení vlády jako samostatná část materiálu,
kterým se návrh předkládá vládě a Legislativní radě vlády (příloha č. 1/b
Jednacího řádu vlády),
c) návrhu vyhlášky jako samostatná část materiálu, kterým se návrh
předkládá pracovním komisím Legislativní rady vlády (příloha č. 1/b
Jednacího řádu vlády).“.
9. V části I bodě 7.3 se slova „v případě:“ nahrazují slovy „v příloze k závěrečné
zprávě z hodnocení dopadů regulace.“ a písmena a) až c) se zrušují.
10. V kapitole I nadpise části 8 se slovo „kontroly“ nahrazuje slovem
„posuzování“.
11. V kapitole I bodě 8.2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „podle čl. 5
odst. 1 písm. d) Statutu Legislativní rady vlády“.
12. V kapitole I bod 8.3 zní:
„8.3 Úřad vlády – Odbor hodnocení dopadů regulace, Oddělení pro
koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) koordinuje a metodicky
řídí proces RIA a poskytuje metodickou pomoc a konzultace zpracovatelům
RIA v průběhu zpracovávání RIA.“.
13. V kapitole I bodě 8.4 se slovo „Kontrola“ nahrazuje slovem „Posuzování“.
14. V kapitole I se poznámka pod čarou č. 10 včetně odkazu na ni zrušuje.
15. V kapitole II podkapitole A bodě 5 se na konci druhého odstavce doplňuje věta
„Nejsou-li varianty řešení známy, uvede se vysvětlení, proč a jaké varianty
vzešly z dosud provedených konzultací.“.
16. V kapitole II podkapitole A nadpise části 9 se slova „a zdroje statistik“ zrušují.
17. V kapitole II podkapitole A bodě 9 se věta druhá zrušuje.
18. V kapitole II podkapitole A bodě 10.5 větě první se za slovo „zejména“ vkládají
slova „dopady na rodiny a“.
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19. V kapitole II podkapitole A se na konci nadpisu bodu 10.8 doplňují slova
„a ve vztahu k rovnosti žen a mužů“.
20. V kapitole II podkapitole A bodě 10.8 se na konci textu věty první doplňují
slova „a ve vztahu k rovnosti žen a mužů“.
21. V kapitole II podkapitole A části 10. se doplňují body 10.10 a 10.11, které
včetně nadpisů znějí:
„10.10 Zhodnocení korupčních rizik
Uvede se, zda návrh právního předpisu může zakládat korupční rizika a má
dopady na míru korupce.
10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu
Uvede se, zda dopad na bezpečnost nebo obranu státu je pro daný právní
předpis relevantní.“.
22. V kapitole II podkapitole B bodě 1.3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:
„d) v případě návrhu věcného záměru návrh věcného řešení, z něhož musí
být zřejmé, že
1. navrhované řešení navazuje na provedené zhodnocení podle písmene
c),
2. z vyhodnocení alternativních řešení, která byla při přípravě věcného
záměru zvažována, a z vyhodnocení důsledků nepřijetí navrženého
řešení vyplývá, že věc nelze řešit jinak než zákonnou úpravou,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
23. V kapitole II podkapitole B bodě 1.3 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „a ve vztahu k rovnosti žen a mužů“.
24. V kapitole II podkapitole B se na konci bodu 1.3 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) v případě návrhu zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky vysvětlení
a zdůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku.“.
25. V kapitole II podkapitole B části 2 se v prvním odstavci slova „stavu a“
nahrazují slovem „stavu,“ a za slovo „cílů“ se vkládají slova „a konzultací“.
26. V kapitole II podkapitole B část 4 včetně nadpisu zní:
„4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na závěr RIA předkladatel určí nejvhodnější variantu pro řešení problému,
následně rozpracovanou do návrhu právního předpisu.
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Ve výjimečných případech je možné předložit závěrečnou zprávu RIA jako
samostatný dokument vládě, která rozhodne o nejvhodnějším řešení.
V takových případech se stanoví pořadí variant podle různých kritérií.
Na základě politického rozhodnutí může být stanoveno, že do návrhu
právního předpisu bude rozpracována varianta, která v rámci RIA nebyla
identifikována jako nejvhodnější řešení. Pokud dopady této varianty nejsou
vyhodnoceny, je předkladatel povinen toto vyhodnocení dopracovat nejpozději
před předložením návrhu věcného záměru zákona, návrhu zákona nebo
návrhu nařízení vlády vládě k projednání, nebo v případě vyhlášek před
předložením k projednání v pracovních komisích Legislativní rady.
Dopady navrhovaných variant musí být ve všech případech prezentovány
transparentním a srozumitelným způsobem tak, aby mohly sloužit jako
podklad pro politické rozhodnutí o přijetí či nepřijetí návrhu právního předpisu.
Vyhodnocení variant se doporučuje provést formou tabulky, která bude
rovněž součástí závěrečné zprávy RIA.
Přehledný způsob zpracování nákladů a přínosů umožňuje hledat
kompromisní řešení mezi dotčenými subjekty a/nebo dopady na sociální,
ekonomickou a environmentální sféru.
Nejvhodnější řešení má být navrhováno na principu udržitelného rozvoje,
tzn., že žádná sféra - ekonomická, sociální nebo environmentální - nesmí být
upřednostňována.
Předkladatel zhodnotí hospodářský a finanční dopad navrhované právní
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty.
V případě, že vznikají dopady na státní rozpočet nebo ostatní veřejné
rozpočty, musí být tyto dopady kvantifikovány a nalezen způsob jejich
zajištění.
Předkladatel zhodnotí dopady na podnikatelské prostředí České republiky,
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním
postižením a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí.
Předkladatel zhodnotí současný stav a dopady navrhovaného řešení
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů;
zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů,
očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických
a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici.
Předkladatel zhodnotí dopady na výkon státní statistické služby, zejména jak
z hlediska nově vzniklých administrativních zdrojů dat, tak využití stávajících,
z hlediska jejich využití pro výkon státní statistické služby, za účelem jejího
zefektivnění při snížení administrativní zátěže subjektů, a to včetně maximálně
efektivního využití již vytvořených dat v rámci státní správy a státní statistické
služby.
Předkladatel také zhodnotí současný stav a dopady navrhovaného řešení
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.
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Předkladatel zhodnotí, zda návrh právního předpisu může zakládat korupční
rizika a má dopady na míru korupce. Předložený návrh právního předpisu
posoudí a zhodnotí z hlediska relevantních okruhů dopadů ve vztahu
ke korupčním rizikům, snížení či zvýšení korupčního potenciálu a podle
vybraných kritérií.
Předkladatel rovněž zhodnotí dopady na bezpečnost nebo obranu státu,
tj. zda dopad na bezpečnost nebo obranu státu je pro daný právní předpis
relevantní. Uvede se očekávaný dopad navrhovaného řešení také na ochranu
aktiv zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky, tedy
zejména osob, nemovitého a movitého majetku a vzájemné provázanosti.
Uvedou se dopady na příslušníky bezpečnostních sborů a zpravodajských
služeb se zřetelem k povinnosti předávání individualizovaných osobních údajů
do informačních systémů veřejné správy a centrálních registrů v rámci
eGovernmentu, v přímé vazbě na zaměstnavatele, orgán sociálního pojištění
nebo orgán nemocenského pojištění. Rovněž se uvedou dopady a možná
rizika se zřetelem k uvedení movitého a nemovitého majetku zpravodajských
služeb a bezpečnostních sborů v systémech eGovernmentu.“.
27. V kapitole II podkapitole B se označení části 5.1 včetně nadpisu zrušuje.
28. V kapitole II podkapitole B části 9 se v pátém odstavci věta druhá zrušuje.
29. V kapitole II podkapitole B části 9 se poslední odstavec zrušuje.
30. V kapitole II podkapitole C části 3 se slova „až 3.5“ nahrazují slovy „až 3.11“.
31. V kapitole II podkapitole C se za část 3.1 vkládá nová část 3.2, která včetně
nadpisu zní:
„3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR
Pokud návrh zákona má za následek dopady na mezinárodní
konkurenceschopnost ČR, zvolí se položka ANO. Uvedou se dopady
na mezinárodní hospodářskou konkurenceschopnost České republiky
a dopady na konkurenční postavení firem se sídlem v České republice,
a to jak na vnitřním trhu EU, tak ve vztahu ke třetím zemím. Pro podrobnější
informaci se uvedou příslušné stránky závěrečné zprávy RIA.“.
Dosavadní části 3.2 až 3.5 se označují jako části 3.3 až 3.6.
32. V kapitole II podkapitole C nadpise části 3.3 se slovo „subjekty“ nahrazuje
slovem „prostředí“.
33. V kapitole II podkapitole C části 3.3 větě první se slovo „subjekty“ nahrazuje
slovem „prostředí“.
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34. V kapitole II podkapitole C části 3.5 větě první se za slovo „oblasti“ vkládají
slova „(na rodiny, na specifické sociální skupiny obyvatel a jejich práva,
dopady na zhoršení sociální rovnosti, na pracovně právní vztahy, sociální
začleňování, sdružování, práva menšin, sociální dialog, soukromí a ochranu
osobních údajů apod.)“.
35. V kapitole II podkapitole C se za část 3.5 vkládá nová část 3.6, která včetně
nadpisu zní:
„3.6 Dopady na spotřebitele
Pokud návrh zákona má za následek dopady na spotřebitele, zejména na
ceny, které spotřebitelé platí, dopady na kvalitu a dostupnost zboží a služeb,
které spotřebitelé nakupují včetně zajištění informovanosti a ochrany
spotřebitelů, zvolí se položka ANO. Pro podrobnější informaci se uvedou
příslušné stránky závěrečné zprávy RIA.“.
Dosavadní část 3.6 se označuje jako části 3.7.
36. V kapitole II podkapitole C se doplňují části 3.8 až 3.11, které včetně nadpisů
znějí:
„3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
žen a mužů
Pokud návrh zákona má za následek dopady ve vztahu k zákazu diskriminace
nebo ve vztahu k rovnosti žen a mužů, zvolí se položka ANO. Pro podrobnější
informaci se uvedou příslušné stránky závěrečné zprávy RIA.
3.9

Dopady na výkon státní statistické služby

Pokud návrh zákona má za následek dopady na výkon státní statistické
služby, zvolí se položka ANO. Pro podrobnější informaci se uvedou příslušné
stránky závěrečné zprávy RIA.
3.10 Korupční rizika
Pokud návrh zákona má může zakládat korupční rizika a má dopady na míru
korupce, zvolí se položka ANO. Pro podrobnější informaci se uvedou
příslušné stránky závěrečné zprávy RIA.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu
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Pokud návrh zákona má za následek dopady na bezpečnost nebo obranu
státu, zvolí se položka ANO. Pro podrobnější informaci se uvedou příslušné
stránky závěrečné zprávy RIA.“.
37. V příloze č. 1 položce 9 se slova „a zdroje statistik“ zrušují.
38. V příloze č. 1 položce 10.3 se slovo „subjekty“ nahrazuje slovem „prostředí“.
39. V příloze č. 1 položce 10.8 se za slovo „diskriminace“ vkládají slova
„a ve vztahu k rovnosti žen a mužů“.
40. V příloze č. 1 se za položku 10.9 vkládají položky 10.10 a 10.11, které znějí:
„ 10.10 Zhodnocení korupčních rizik

ANO

NE

Pokud ano, specifikujte.
10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu

ANO

NE
“.

Pokud ano, specifikujte.
41. V příloze č. 2 položka 4 zní:

“.

„ 4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
42. V příloze č. 2 se položka 4.1 zrušuje.
43. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje

Název návrhu:
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené
účinnosti rozveďte

Zpracovatel / zástupce předkladatele:

vyplňte měsíc.vyplňte rok
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Implementace práva EU: Vyberte Ano / Ne; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne
2. Cíl návrhu zákona

3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.5 Sociální dopady: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.6 Dopady na spotřebitele: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.7 Dopady na životní prostředí: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.10 Korupční rizika: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.

“.
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