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Závěry jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace  
ze dne 23. května 2014 

 
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace na svém jednání projednala Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace (dále jen „závěrečná zpráva RIA“) 
k následujícím legislativním návrhům: 
 

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti) – č.j. 454/14 

 
Komise RIA doporučila Důvodovou zprávu dopracovat dle připomínek 
obsažených v návrhu stanoviska. 
 

2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 
Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 
služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: Ministerstvo 
spravedlnosti) – č.j. 6309/2014-LRV 

 

Komise RIA doporučila odůvodnění přepracovat dle připomínek 
obsažených v návrhu stanoviska. 

 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj) – č.j. 461/14 
 
Komise RIA doporučila závěrečnou zprávu RIA doplnit dle připomínek 
obsažených v návrhu stanoviska. 
 

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor, ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: Ministerstvo 
zemědělství) – č.j. 473/14. 
 
Komise RIA doporučila závěrečnou zprávu RIA schválit. 
 



 

 2 

 

Komise schválila per rollam stanoviska k následujícím návrhům právních 
předpisů: 

 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(předkladatel: Ministerstvo financí) – č.j.: 505/14 

 

Komise RIA doporučila závěrečnou zprávu RIA schválit. 
 

6. Návrh novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
(předkladatel: Ministerstvo spravedlnost) – č.j.: 403/14  

Komise RIA doporučila závěrečnou zprávu RIA schválit. 

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) – č.j.: 435/14 

Komise RIA doporučila schválení závěrečné zprávy RIA po doplnění dle 
připomínek obsažených v návrhu stanoviska. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9G7K96OA
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9G7K96OA
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HYGSSYR
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HYGSSYR

