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Cíle konference 
 
Zefektivnění veřejných služeb, snižování administrativní zátěže občanům a podnikům a zlepšování a zjednodušování 
právního prostředí představují dynamické procesy, ze kterých mají prospěch nejen podniky a občané, ale i veřejný sektor 
(včetně výzkumných institucí1) a samotné vlády. Aktivity jednotlivých vlád členských států OECD se sice v jednotlivých 
činnostech liší, avšak z uplatňování nástrojů, procesů a politik pro lepší regulaci těží země s vysokou mírou růstu a inovací, 
stejně jako i země s nízkou produktivitou a fiskálními omezeními. OECD se v globálním měřítku od počátku devadesátých let 
ujalo vedení této agendy a identifikací nejlepší praxe.  

Jedním z klíčových nástrojů procesu zlepšování kvality regulace je hodnocení dopadů regulace založené na podložených 
důkazech a datech, které umožňují činit informovaná rozhodnutí v regulatorním procesu. Česká republika se nachází 
v situaci, kdy může těžit z nejnovějších poznatků jiných zemí a z pohledu budoucího vývoje také z Doporučení OECD pro 
regulatorní politiku a vládnutí. Ty výslovně doporučují, aby členské země OECD "integrovaly hodnocení dopadů regulace 
(RIA) do počátečních fází politického procesu při formulaci nových návrhů regulace, jasně definovaly politické cíle, 
a zhodnotily, zda je regulace nutná a jak může být efektivní a účinná při dosahování těchto cílů. Doporučuje rovněž zvažovat 
jiná řešení než pouze ta legislativní a nelézat kompromisní varianty v rámci posuzování různých přístupů k regulaci s cílem 
nalézt nejlepší řešení“.  

Cílem semináře je proto prezentace nového přístupu k procesu provádění hodnocení dopadů regulace v České republice 
a dále prezentace postupů uplatňovaných v zemích OECD s rozvinutým systémem hodnocení dopadů regulace za účelem 
sdílení jejich zkušeností. 

Cílová skupina konference 

 
Cílovou skupinou konference tvoří klíčové osoby zodpovědné za přípravu regulace a kontrolu její kvality v České republice, 
tj. členové Legislativní rady vlády, Parlamentu, ředitelé legislativních odborů ústředních správních úřadů a ostatní klíčové 
osoby v oblasti tvorby regulace. 

 

Program konference 
Konference má podpořit vzájemnou informovanost a sdílení zkušeností v oblasti hodnocení dopadů regulace mezi odborníky 
z České republiky a dalších zemí OECD. Program je tvořen prezentací probíhajících procesů nejen v České republice, ale 
i v zahraničí s následným prostorem pro dotazy a diskusi. 

Dvě hlavní témata konference mají zásadní význam nejen pro Českou republiku, ale i pro mnoho dalších, zejména členských 
zemí EU. V prvém případě se jedná o vznik tzv. nezávislých kontrolních orgánů k hodnocení dopadů (tzv. independent 
watchdogs), které představují relativně nový trend v institucionálním zajištění procesu hodnocení dopadů regulace v zemích 
OECD. Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace v ČR je nejnovější institucí tohoto typu. 
Konference tudíž bude vhodnou příležitostí pro srovnání dosavadních zkušeností v České republice s fungováním 
obdobných institucí v zemích EU. 
 
Druhým hlavním tématem semináře je implementace právních předpisů EU do právního řádu jednotlivých členských zemí 
a možnosti využití hodnocení dopadů regulace v tomto procesu. Toto téma je aktuální zejména v kontextu toho, že podíl 
právních předpisů implementujících právo EU stále roste a v některých zemích dosahuje až 70 procent. V důsledku toho 
právní předpisy implementující právo EU tvoří odhadem 50 procent celkové regulační zátěže v jednotlivých členských 
státech. V rámci konference by měly být proto diskutovány postupy při provádění hodnocení dopadů v rámci Evropské 
komise, a dále jejich využití členskými státy nejen při implementaci do národního právního řádu, ale také již ve fázi 
projednávání návrhů na úrovni institucí EU.  

Konferenci zahájí místopředsedkyně vlády České republiky Karolína Peake.  
                                                      
1 Výzkumný projekt podporovaný grantem č. TD010136 (2012-2013) ve spolupráci s Institutem ekonomických studí, Univerzita Karlova v Praze a EEIP.  
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Program 

8:30-9:00 Uvítání, registrace 

9:00-9:30 Úvodní slovo přednese místopředsedkyně vlády Karolína Peake  

Greg Bounds, zástupce vedoucího Divize regulatorní politiky, OECD  

Michal Mejstřík, předseda Komise RIA  

9:30-10:30 
 
Petr Mlsna: “RIA v České republice: Politické cíle a poslední vývoj”, náměstek místopředsedkyně 
vlády a vrchní ředitel sekce Legislativní rady vlády  
 
Greg Bounds: “Současné trendy v implementaci RIA”, zástupce vedoucího Divize regulatorní 
politiky, OECD 

Michal Mejstřík: “Přezkum kvality RIA v České republice”, předseda Komise RIA   

Diskuze 

10:30-10:45  Přestávka na kávu 

10:45-12:30 
 
Institucionální nastavení RIA - Úloha nezávislých kontrolních orgánů 
 
Moderátor: Daniel Trnka, analytik, OECD 
 
Wolf-Michael Catenhusen: "The Tasks of Nationaler Normenkontrollrat“, místopředseda Rady pro 
kontrolu regulace (Normenkontrollrat), SRN 
 
Lennart Palm: “Regelrådet - an independent watchdog“, místopředseda Rady pro lepší regulaci 
(Regelrådet), Švédsko  
 
Riccardo Maggi: “Impact Assessment Board of the European Commission“,  Evropská komise, 
Generální sekretariát, zástupce vedoucího sekretaritáu Rady pro hodnocení dopadů (Impact 
Assessment Board) 
 
Michael Gibbons, předseda Výboru pro regulační politiku (Regulatory Policy Committee), Velká 
Británie 
 
Diskuze 
 

12:30-13:30  Oběd 

13:30-15:00 
 
Implementace právních předpisů EU – Méně nadbytečné zátěže, více efektivity  
 
Moderátor: Petr Mlsna, Úřad vlády, Česká republika  
 
Pavel Telička, člen Stoiberovy skupiny, místopředseda Komise RIA, Česká republika 
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Julian Farrel: “The United Kingdom's Guiding Principles for EU Legislation”, zástupce ředitele 
a vedoucí týmu Evropy, ředitel Better Regulation, Ministerstvo obchodu, inovací a dovedností, 
Velká Británie 
 
Eric Marin: “Best practice on impact assessments in DG SANCO”, zástupce vedoucího oddělení 
inovací pro zdraví a spotřebitele, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská 
komise,  

Dískuze 
 

15:00-15:30  Přestávka na kávu 

15:30-16:00 Závěry konference 

Michal Mejstřík, Petr Mlsna, Zuzana Rusňáková, Greg Bounds, Daniel Trnka  

16:00-17:00  Koktejl 

 


