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Zápis z jednání dne 18. února 2014 
 

Čas a místo zasedání: 13.00-15.30 hod, Úřad vlády, místnost č. 179 

Seznam účastníků:  
 
Pracovní komise: 
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.; Mgr. Libor Dušek, Ph. D.; Prof. Ing. Jiřina Jílková; CSc., Mgr. Jan 
Matoušek, Prof. Ing. Petr Moos; CSc., Radek Špicar, M. Phil., RNDr. Jan Vozáb  
 
Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace: 
Mgr. Zuzana Kykalová, Mgr. Karel Blaha, Ing. Oldřich Körner, PhDr. Aleš Pecka, M.A. Ing. Tomáš 
Slunečko 
 

Program:  

1. Informace předsedy Komise prof. Mejstříka k průběhu jednání 5 watchdogů dne 29. 
ledna 2014 v Bruselu 

2. Projednání návrhu Plánu legislativních prací vlády s ohledem na stanovisko PK 
k návrhům na zpracování RIA 

3. Různé 

Podklady pro zasedání: 

 Souhrn zpracovaných přehledů dopadů k jednotlivým navrhovaným legislativním úkolům pro 
rok 2014 dle podkladů zaslaných jednotlivými ministerstvy a ostatními orgány ústřední státní 
správy, (pozn.: bez podkladů MD, rozesláno následně).  

 

Obsah jednání (bod 1. a 3.): 

 K  informaci o průběhu jednání 5 „watchdogů“ - viz připojená podrobná zpráva z pracovní 
cesty v příloze; spolu se zprávou je připojen seznam prioritních návrhů připravovaných EK 
(„long list“), na které se plánují v nejbližší době watchdogy zaměřit ve smyslu přípravy 
společných hodnocení či prohlášení. Za Komisi RIA do „long listu“ navrženy revize předpisů 
k odpadovému hospodářství a „klimatický balíček s novým rámcem do r. 2030“ („Rámec 
politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030“).  

 Výroční zpráva Komise RIA za rok 2013 – členům komise bude rozeslána verze k posledním 
připomínkám do pátku 21. 2. 2014. 

 Informace prof. Mejstříka o jednání s ministrem Mgr. J. Dienstbierem dne 12.2. 2014 ohledně 
činnosti Komise RIA, dále je připravováno jednání s Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., mpř. 
Legislativní rady vlády a ředitelkou sekce Legislativní rady vlády. 

 Národní program reforem zpracovávaný sekcí Státního tajemníka pro evropské záležitosti ÚV 
– problematika hodnocení dopadů byla prezentována prof. Mejstříkem zástupcům sekce 
s cílem promítnutí těchto opatření do aktualizovaného dokumentu, odd. RIA bude 
kontaktováno zástupci sekce k ověření způsobu dopracování. 

 V souvislosti s diskusí o provádění hodnocení dopadů na MF a MPSV uvedl Mgr. Dušek, že 
CERGE-EI vyvinulo a předalo oběma institucím v nedávné minulosti dva daňové modely, 
které umožňují odhadovat dopady změn přímých daní a sociálních dávek nebo daně z 
přidané hodnoty na daňové poplatníky, domácnosti a státní rozpočet. 

 Resortní gesce členů komise byly po zohlednění připomínek členů komise rozeslány všem 
členům na vědomí. Oddělení RIA bude přidělovat zpravodajství dvojici zpravodajů podle 
stanovených gescí.  
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Závěr (bod. č. 2): 

 Stanovisko Komise RIA k návrhu Plánu legislativních prací v případě návrhu na revizi 
povinnosti zpracovat RIA u vybraných legislativních úkolů bude nyní předloženo 
předkladatelům k vypořádání. V případě nenalezení shody s předkladateli bude stanovisko 
Komise RIA zapracováno do návrhu Plánu leg. prací, který bude rozesílán dne 21.2.2014 do 
zkráceného (5 dnů) meziresortního příp. řízení. Rozpor mezi stanoviskem Komise RIA 
a stanoviskem předkladatele k povinnosti provést RIA bude následně řešen v rámci 
vypořádání připomínek k Plánu leg. prací vlády. V případě, že nebude stanovisko Komise 
RIA akceptováno, respektive nebude potvrzeno vládou ve schváleném Plánu leg. prací, je 
možné přikázat příslušný návrh právního předpisu k pojednání v Komisi RIA alespoň 
z důvodu kontroly vyhodnocení dopadů v rámci důvodové zprávy. 

Příští zasedání pracovní komise: 
 
Dne 14. 3. 2014, od 8.30 hod. na Úřadu vlády, místnost č. 147 - zasedací sál vlády,  
Adresa: Nábř. E. Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana 

Zapsal: PhDr. Aleš Pecka, M.A. 

Schválila: Mgr. Zuzana Kykalová 

 


