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Zápis z jednání dne 14. března 2014 
 

Čas a místo zasedání: 8.30-11.30 hod, Úřad vlády, místnost č. 147 vládní zasedací místnost 

Seznam účastníků:  
 
Pracovní komise: 
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.; Prof. Ing. Jiřina Jílková Mgr. Libor Dušek, Ph.D. ,Mgr. Jan 
Matoušek, Prof. Ing. Petr Moos CSc., Ing. Jiří Nekovář, RNDr. Luděk Niedermayer, JUDr. Petr 
Solský, Doc. Ing. Daniel Munich Ph.D. 
Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace: 
Mgr. Zuzana Kykalová, Ing. Oldřich Körner, Ing. Tomáš Slunečko 
 

Program:  
 

1. Projednání finální verze výroční zprávy pracovní komise RIA za rok 2013. 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (předkládá Ministerstvo životního prostředí) – 
č.j. 171/14. 

3. Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a Český báňský úřad) – č.j. 198/14. 

4. Návrh stanoviska k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu) – pouze interní projednání návrhu 
stanoviska k využití do meziresortního připomínkového řízení bez účasti předkladatele. 

Podklady pro zasedání: 

 Výtisk Výroční zprávy Komise RIA za rok 2013 

 Návrhy stanovisek zpravodajů k výše k projednávaným návrhům zákonů 

 

Obsah jednání  

 Prof. Mejstřík představil členům Komise velvyslance při OECD pana Pavla Rozsypala, který 
krátce pohovořil o významu OECD ve vztahu ke Komisi RIA v ČR, přičemž ve svém projevu 
zmínil i možnost stáží vybraných pracovníků v OECD v Paříži.  

 Předseda Komise RIA současně informoval o ad hoc zapojení členů Komise RIA do 
zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů zaslaných z PSP ČR ke stanovisku 
vládě, a to na základě žádosti místopředsedkyně LRV a ředitelky sekce LRV. 

 Všichni členové Komise odsouhlasili finální znění Výroční zprávy Komise RIA za rok 2013, 
přičemž se všichni shodli na tom, že by měla být neprodleně distribuována na všechny 
resorty vč. Výborů PSP ČR a Senátu. 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (předkládá Ministerstvo životního prostředí) – 
č.j. 171/14 

Komise RIA přijala doporučující stanovisko k předložené závěrečné zprávě RIA, nicméně 
závěr stanoviska upozorňuje na širší kontext řešeného problému, který souvisí s odkládáním 
„neřešených“ problémů majících vliv na fungování systému – zejména vliv na deformaci trhu 
v důsledku výrazné regulace trhu ve prospěch kolektivních systémů. Problém by měl být 
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řešen v nejkratším možném čase. 

 Bod č. 3 Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a Český báňský úřad) – č.j. 198/14. 

Komise RIA přijala doporučující stanovisko k předložené závěrečné zprávě RIA 
s návrhem na dílčí doplnění před projednáním návrhu vládou.  

 Bod č. 4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu) – pouze interní projednání návrhu stanoviska k využití 
do meziresortního připomínkového  

Komise RIA se shodla na potřebě dopracování závěrečné zprávy RIA, zejména v oblasti 
návrhu a vyhodnocení věcných variant řešení. Ve stávající podobě závěrečné zprávy RIA 
jsou hodnoceny pouze legislativně technické varianty. Stanovisko bude zasláno předkladateli 
v rámci mezirezortního připomínkového řízení. 

 Mgr. Kykalová informovala Komisi RIA, že vláda dne 12. 3. 2014 přijala Plán legislativních 
prací na zbývající část roku 2014, který bude všem členům Komise RIA rozeslán v el. 
podobě. 

 

Příští zasedání pracovní komise: 
 
Dne 11. 4. 2014, od 8.30 hod. na Úřadu vlády, místnost č. 147 - zasedací sál vlády,  
Adresa: Nábř. E. Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana 

Zapsal: Ing. Tomáš Slunečko 

Schválila: Mgr. Zuzana Kykalová 

 


