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VÝROČNÍ   ZPRÁVA 
 

 o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2016 
___________________________________________________________ 

 
 
 

I. Základní údaje 
 
 
A. Název poradního orgánu vlády 
      
     Legislativní rada vlády (dále jen „Legislativní rada“).  
 
 
B. Postavení a působnost Legislativní rady 
 

Legislativní radu jako svůj poradní orgán, v jehož čele stojí člen vlády, si vláda 
zřizuje v souladu s § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní rada po roce 
1989 v rámci České republiky byla zřízena na základě usnesení vlády ČSR ze dne 
31. ledna 1990 č. 25 a od té doby působí s průběžnými změnami v jejím složení jako 
poradní orgán české vlády nepřetržitě. Vedle toho po roce 1989 byla zřízena usnesením 
vlády ČSFR ze dne 8. února 1990 č. 83 i Legislativní rada federální vlády, jejíž činnost 
byla ukončena ke dni zániku federace, tj. k 31. prosinci 1992. 
   

Postavení a působnost Legislativní rady upravuje Statut Legislativní rady vlády 
(dále jen „Statut“), schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, změněný 
usnesením vlády ze dne 3. října 2001 č. 1009, usnesením vlády ze dne 24. listopadu 
2004 č. 1158, usnesením vlády ze dne 4. října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne 
19. prosince 2007 č. 1438, usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768 (tímto 
usnesením byly svěřeny činnosti, týkající se procesu hodnocení dopadů regulace (dále 
jen „RIA“), do působnosti tehdejší předsedkyně Legislativní rady a současně byla 
zřízena nová pracovní komise Legislativní rady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 
jejíchž 15 členů bylo jmenováno s účinností od 3. listopadu 2011) a usnesením vlády  
ze dne 14. prosince 2015 č. 1040. 

 
Statut v čl. 1 bodech 1 a 2 stanoví, že Legislativní rada je poradním orgánem 

vlády pro legislativní činnost vlády, který vykonává svoji působnost prostřednictvím 
a) zasedání Legislativní rady,  
b) předsedy Legislativní rady a  
c) pracovních komisí Legislativní rady.  
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Legislativní rada posuzuje v rámci legislativního procesu na úrovni moci výkonné 
legislativní návrhy (věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a návrhy nařízení vlády) 
předložené vládě, a to z hlediska, zda jsou v souladu 

1. s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, 
2. s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
3. s právem Evropské unie.   
 
Legislativní rada rovněž zkoumá předložené legislativní návrhy z hlediska, zda  
a) jsou ve všech svých částech i jako celek nezbytné, 
b) jejich obsah je srozumitelně a jednoznačně formulován, přehledně členěn, 

a zda je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, 
c) bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

Legislativní rada zaujímá stanoviska pro vládu k jednotlivým legislativním 
návrhům předložených vládě a výjimečně zaujímá stanoviska k závěrům pracovních 
komisí Legislativní rady nebo Odboru kompatibility Úřadu vlády České republiky (dále 
jen „Odbor kompatibility“) v případě, že zpracovatel návrhu vyhlášky vyjádří nesouhlas 
se závěry některé z pracovních komisí (čl. 2 písm. a) a b) Statutu). 
 

Legislativní rada se vyjadřuje k návrhu Legislativních pravidel vlády a k návrhům 
jejich změn (čl. 2 písm. d) Statutu).   
 

Rozhodne-li tak vláda nebo předseda Legislativní rady, Legislativní rada zaujímá 
stanoviska i v dalších případech (čl. 2 písm. c) Statutu). 
 

Legislativní rada na návrh svého předsedy jmenuje a odvolává členy pracovních 
komisí a z jejich řad jmenuje předsedy a místopředsedy těchto pracovních komisí 
a odvolává je (čl. 2 písm. e) Statutu).  
 
 
C. Zabezpečení činnosti Legislativní rady  
 
   Činnost Legislativní rady a jejích pracovních komisí provozně zabezpečoval Úřad 
vlády České republiky ve svých objektech. 

 
Organizačně, personálně a administrativně zabezpečovala činnost Legislativní 

rady Sekce Legislativní rady vlády.  
 
Soulad návrhu právního předpisu s právem Evropské unie Legislativní rada  

a popřípadě její pracovní komise posuzují zejména na základě stanoviska Odboru 
kompatibility. Odbor kompatibility vypracovává stanoviska týkající se slučitelnosti 
s právem Evropské unie obligatorně jak v rámci meziresortního připomínkového řízení, 
tak i následně pro účely projednání legislativních návrhů Legislativní radou nebo jejími 
pracovními komisemi. Tato stanoviska ovlivňují další proces projednávání návrhu 
právního předpisu v případě, že návrh není označen za plně slučitelný s právem 
Evropské unie. Stanovisko Odboru kompatibility proto musí být předkladatelem řádným 
způsobem vypořádáno. 
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V případě, že předkladatel nesouhlasí se stanoviskem Odboru kompatibility 

ohledně posouzení slučitelnosti vládě předloženého legislativního návrhu s právem 
Evropské unie, jsou zahájena dohadovací řízení s předkladatelem. Pokud se rozpor 
v hodnocení slučitelnosti legislativního návrhu s právem Evropské unie na úrovni 
předkladatele a případně na úrovni pracovních komisí Legislativní rady nepodaří 
odstranit, je předložen k rozhodnutí Legislativní radě. Pokud předkladatel neakceptoval 
ani doporučení Legislativní rady, je rozpor předložen prostřednictvím stanoviska 
Legislativní rady k posouzení a rozhodnutí vládě České republiky. 

 
V průběhu roku 2016 vypracoval Odbor kompatibility 620 stanovisek týkajících  

se slučitelnosti návrhů vnitrostátních právních předpisů s právem Evropské unie. Z toho 
339 stanovisek tvořila stanoviska k materiálům určeným do meziresortního 
připomínkového řízení, stanovisek určených pro Legislativní radu a její pracovní komise, 
případně pro jednání vlády, bylo 281.  

 
Stanoviska k předkládaným návrhům se dotkla všech oblastí působnosti státní 

správy. Za zmínku stojí například stanoviska k návrhu zákona o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, k návrhu 
zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, nebo stanoviska k návrhům 
nových úprav odpadů a výrobků s ukončenou životností. Mezi novelami, které mají 
významný vliv na plnění legislativních závazků České republiky, je pak možno zmínit 
stanovisko k implementační novele zákona o pobytu cizinců, novele zákona  
o veterinární péči, novelám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních nebo novele zákona o zaměstnanosti. 
 

Návrhy stanovisek Legislativní rady či předsedy Legislativní rady pro schůzi vlády 
vypracovává k návrhům věcných záměrů zákonů, návrhům zákonů a k návrhům 
nařízení vlády Odbor vládní legislativy. Odbor vládní legislativy také, ve spolupráci 
s věcně příslušnými resorty, vypracovává návrhy stanovisek vlády k legislativním 
návrhům předložených poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo zastupitelstvem 
kraje podle čl. 41 odst. 2 Ústavy České republiky a plní též další legislativní úkoly, 
zadané vládou. 

 
V průběhu roku 2016 vypracoval Odbor vládní legislativy návrhy stanovisek 

k celkem 288 návrhům právních předpisů – 197 legislativním návrhům vypracovaným 
ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, 1 stanovisko k nelegislativnímu 
materiálu „Právní postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního 
úřadu“ a 90 materiálů pro schůzi vlády k návrhům zákonů, předložených podle čl. 41 
odst. 2 Ústavy České republiky poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo 
zastupitelstvem kraje, v souladu s čl. 44. odst. 1 Ústavy České republiky.  
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II. Legislativní rada a její orgány 
 
 
A. Předpoklady členství v Legislativní radě  
 

Podle čl. 3 Statutu členy Legislativní rady jmenuje a odvolává vláda; předsedu 
Legislativní rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády a místopředsedy  
a ostatní členy Legislativní rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy 
Legislativní rady. Předsedou Legislativní rady vlády je, v souladu s § 28a zákona  
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, člen vlády. 
 

Při hodnocení kandidáta na členství v Legislativní radě se posuzují jeho právní 
specializace v příslušném oboru práva ve vztahu k potřebám Legislativní rady, obecně 
uznávaná a respektovaná odborná erudovanost a zkušenost v příslušném právním 
odvětví, jakož i jeho odborná publikační činnost, schopnost kandidáta k individuální 
a týmové práci, schopnost aktivního a operativního vyjadřování k projednávaným 
legislativním návrhům včetně dalších témat, která Legislativní radě k posouzení a zaujetí 
stanoviska předloží vláda nebo předseda Legislativní rady.  
 

Při výběru kandidátů na členství v Legislativní radě jsou brány v úvahu rovněž 
časové možnosti jednotlivých kandidátů. 

 
 
B. Složení Legislativní rady 
 

V návaznosti na jmenování vlády Mgr. Bohuslava Sobotky v lednu 2014 byl 
jmenován usnesením vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 79 předsedou Legislativní rady 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier.  

V průběhu roku 2016 došlo pouze ke dvěma změnám ve složení Legislativní 
rady; v březnu 2016 vláda vzala usnesením č. 226 na vědomí rezignaci na funkci člena 
Legislativní rady dlouholetého člena pana prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., který byl 
jmenován ústavním soudcem. Usnesením vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1096 byl 
jmenován předsedou Legislativní rady pan JUDr. Jan Chvojka, nový ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu po odvolání Mgr. Jiřího Dienstbiera z funkce 
ministra prezidentem republiky. Jinak lze konstatovat, že v průběhu roku 2016 pracovala 
Legislativní rada ve stabilním personálním složení. Personální složení Legislativní rady 
v průběhu roku 2016, včetně důvodů změn ve složení, je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

Seznam členů Legislativní rady od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 
 

Mgr. Jiří Dienstbier*)– předseda  

JUDr. Jan Chvojka**) - předseda 
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prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. –  místopředseda 

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.  

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. 

JUDr. Radek Doležel  

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.***) 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 

JUDr. Václav Henych 

JUDr. Miloslav Jindřich 

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. 

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.  

Mgr. František Korbel, Ph.D.  

prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.  

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.  

JUDr. Petra Nováková, Ph.D. 

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.  

doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.  

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.  
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prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.  

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. 

 

*)    odvolán z funkce předsedy LRV ke dni 30.11.2016 

**)    jmenován do funkce předsedy LRV ke dni 5.12.2016 
***)    odvolán z funkce člena LRV ke dni 16.3. 2016 

 
Seznam členů Legislativní rady ke dni 31. prosince 2016 

 

JUDr. Jan Chvojka  – předseda  

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. –  místopředseda  

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. – místopředseda  

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – místopředseda 

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.  

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. 

JUDr. Radek Doležel  

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 

JUDr. Václav Henych 

JUDr. Miloslav Jindřich 

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.  

Mgr. František Korbel, Ph.D. 

prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.  

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 

JUDr. Petra Nováková, Ph.D. 
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doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.  

doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.  

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.  

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. 

 
 
 
Přehled počtu členů/členek a složení Legislativní rady k 31. prosinci 2016 

     
     
     
  

celkový 
počet muži  ženy 

LRV 29 24 5 
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C.  Předseda Legislativní rady  
  

Postavení předsedy Legislativní rady upravuje Statut a Jednací řád Legislativní 
rady.  

 
Předseda Legislativní rady svolává a řídí zasedání Legislativní rady; po dobu jeho 

nepřítomnosti řídí zasedání Legislativní rady některý z jejích místopředsedů, pověřený 
řízením zasedání Legislativní rady.   

 
 Předseda Legislativní rady  

- podepisuje stanoviska zaujatá Legislativní radou a předkládá je vládě,  
- s přihlédnutím ke kapacitním možnostem Legislativní rady a za podmínek 

stanovených v čl. 4 Statutu může rozhodnout, že k legislativnímu návrhu bude 
vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady; i v tomto případě jsou 
však využívána stanoviska zaujatá k legislativnímu návrhu příslušnými 
pracovními komisemi Legislativní rady.  

  
 
Pravomoc předsedy Legislativní rady rozhodnout, že legislativní návrh nebude 

projednán Legislativní radou a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy 
Legislativní rady, se týká případů, kdy legislativní návrh  

a)  nemá formu komplexního zákona, 
b) neobsahuje zásadní legislativní problémy, jejichž řešení si vyžaduje 

projednání Legislativní radou, nebo 
c) je časově naléhavý. 

  
Stanovisko Legislativní rady, popřípadě stanovisko předsedy Legislativní rady, 

obhajuje na schůzi vlády předseda Legislativní rady.  
 
 
D.  Zasedání Legislativní rady a jejích orgánů                   
  
 Způsob jednání Legislativní rady a jejích pracovních komisí upravuje Statut 
a Jednací řád Legislativní rady. 
 
 Zasedání Legislativní rady se v roce 2016 konala, obdobně jako v předchozích 
letech, zpravidla ve 14-denním intervalu podle stanoveného pololetního plánu zasedání, 
v případě časově naléhavých nebo mimořádné rozsáhlých a zvláště složitých předloh  
se uskutečnila mimořádná zasedání. 
 

K projednání každého jednotlivého bodu programu zasedání Legislativní rady  
je vždy určen zpravidla 1 zpravodaj; v případě zvláště složitých legislativních předloh, 
popřípadě rozsáhlých a tematicky různorodě strukturovaných legislativních návrhů, jsou 
ustanovováni 2 i více zpravodajů k těmto návrhům. Zvláštní pozornost se věnuje 
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posuzování souladu návrhu právního předpisu s ústavním pořádkem České republiky  
(v takovém případě se ustanovuje také zpravodaj se specializací na ústavní právo)  
a dále se pozornost věnuje také souladu návrhu s právem Evropské unie (v takovém 
případě se ustanovuje i zpravodaj se specializací na evropské právo). 
 

K přípravě zpravodajské zprávy má zpravodaj k dispozici vlastní legislativní 
materiál předložený vládě, návrh stanoviska Legislativní rady zpracovaný Odborem 
vládní legislativy, zápisy ze schůzí pracovních komisí Legislativní rady a stanovisko 
Odboru kompatibility. 

 
 Proces projednávání a posuzování legislativních návrhů Legislativní radou 
a jejími orgány končí zpracováním konečného stanoviska Legislativní rady, popřípadě 
stanoviska předsedy Legislativní rady. Toto stanovisko je vládě postupováno jako ryze 
odborné a nepolitické právní posouzení legislativního návrhu předloženého vládě, které 
obsahuje posouzení obecně právních hledisek a ústavní konformity návrhu s právním 
řádem České republiky, s právem Evropské unie, s mezinárodními smlouvami, jimiž  
je Česká republika vázána; současně obsahuje konkrétní připomínky k jednotlivým 
normativním ustanovením, k jejich systemizaci, obsahu i formě zpracování, jakož  
i zhodnocení jejich vnitřní srozumitelnosti a souladnosti. 
  
 
E.  Počet předložených a projednaných návrhů právních předpisů 
 
 V roce 2016 Legislativní rada obdržela od ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy k posouzení celkem 373 legislativních návrhů.  
Z tohoto celkového počtu bylo: 
 
   8  návrhů věcných záměrů zákonů, 
           99  návrhů zákonů, 
    2 návrhy ústavních zákonů, 
           88 návrhů nařízení vlády,  
         176  návrhů vyhlášek a 

 1  nelegislativní materiál “Právní postavení předsedy a místopředsedy 
Energetického regulačního úřadu“. 

 
Porovnání počtu návrhů právních předpisů předložených Legislativní radě 

od roku 2009 
 

Rok Počet návrhů 
2009 353 
2010 354 
2011 393 
2012 403 
2013 401 
2014 345 
2015 409 
2016 373 
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Legislativní rada projednala v roce 2016 na svých 21 zasedáních celkem 55 
návrhů právních předpisů, z toho: 

 
  8    návrhů věcných záměrů zákonů, 

1 návrh ústavního zákona, 
45      návrhů zákonů, 
  1   návrh vyhlášky (postup podle čl. 2 písm. b) Statutu Legislativní rady -    

    nesouhlas předkladatele se stanoviskem pracovní komise LRV); 
 

kromě toho Legislativní rada na základě rozhodnutí vlády ze dne 8. února 2016 
projednala a zaujala stanovisko k nelegislativnímu materiálu „Právní postavení 
předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu“.  

 
Mezi stěžejní projednávané návrhy lze zařadit zejména návrh ústavního zákona, 

jehož cílem je nastavit nová pravidla pro stanovení počtu podpisů petentů při volbě 
prezidenta republiky (snížení z dosavadních 50 000 podpisů na 8 000 ověřených 
podpisů). Dalšími důležitými návrhy, které Legislativní rada ve sledovaném období 
posuzovala, je zejména dokončení projednávání návrhu zákona o státním zastupitelství, 
projednávání návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona, tzv. velké novely zákoníku 
práce, novely zákona o ochraně přírody a krajiny, návrhu zákona upravujícího 
vysokorychlostní komunikace, zcela novou právní úpravu problematiky znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a s tím související úpravu soudních 
tlumočníků a překladatelů, a dále návrhy zákonů tzv. odpadového hospodářství (návrh 
zákona o odpadech a související návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností)a 
další důležité zákony předkládané zejména na základě Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2016.  
 
 Na základě kontinuálního vyhodnocení činnosti Legislativní rady nejenom v roce 
2016 lze konstatovat, že projednávání legislativních návrhů v Legislativní radě a v jejích 
pracovních komisích výrazným způsobem pozitivně ovlivnilo kvalitu zejména 
legislativních návrhů předkládaných vládě, vedlo k identifikaci možného nesouladu 
návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky nebo s právem Evropské unie  
a k odstranění těchto pochybností, a tedy v řadě případů se tak zabránilo případnému 
přerušení projednávání legislativních návrhů na úrovni vlády z důvodu nezpůsobilosti 
některých návrhů k projednání a následnému předložení Parlamentu České republiky.  
 
 Z celkového počtu shora uvedených 55 návrhů právních předpisů, které 
Legislativní rada projednávala v roce 2016, pouze v 22 případech (tj. 40%) Legislativní 
rada doporučila vládě jejich schválení hned po prvním projednání, v 16 případech 
(někdy i opakované přerušení – tj. cca 29%) bylo projednávání v Legislativní radě 
přerušeno a předkladatel vypracoval a k opakovanému projednání v Legislativní radě 
předložil upravené znění návrhu zákona. Legislativní rada v 6 případech (tj. cca 11%) 
vládě nedoporučila schválení návrhu právního předpisu. Podrobný přehled návrhů 
právních předpisů projednaných Legislativní radou v roce 2016 v členění podle 
předkladatele a výsledku projednání (tzv. úspěšnost předkladatele) je uveden 
v přílohách č. 5 a 6 k této zprávě. 
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Roli Legislativní rady jako specializovaného poradního orgánu vlády pro její 
legislativní činnost tak lze v oblasti vládní i „nevládní“ legislativy hodnotit jako 
nezastupitelnou na úrovni moci výkonné a vytvářející současně příznivé podmínky  
pro další legislativní proces v obou komorách Parlamentu České republiky. 

 
V průběhu posuzování návrhů právních předpisů Legislativní radou bylo 

v některých případech nezbytné uskutečnit, nejčastěji na úrovni náměstků ministrů, 
separátní jednání zástupců Legislativní rady (nejčastěji zpravodajů ke konkrétnímu 
návrhu právního předpisu), zástupců předkladatele a odborného aparátu Sekce 
Legislativní rady vlády za účelem buď dopracování předloženého návrhu 
předkladatelem a jeho opětovného předložení Legislativní radě k projednání v podobě 
upraveného znění, nebo za účelem dopracování konečného stanoviska Legislativní 
rady, resp. předsedy Legislativní rady pro vládu.  

 
 
V roce 2016 se uskutečnila separátní jednání k těmto návrhům právních 

předpisů: 
 

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách 
poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou 
úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění 
nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády 
- čj. 1639/15,  
 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
(2x) 

- čj. 993/15,  
 

3. Návrh zákon o státním zastupitelství 
− čj. 1276/15,  

 
4. Návrh zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním 

zastupitelství 
− čj. 1277/15,  

 
5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů  
-čj. 216/16, 
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6. Příprava návrhu zákona o sociálním bydlení (2x) 

(Před předložením na schůzi vlády) 
 
 

7. Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (4x) 
− čj. 118/16,  

 

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 
podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady  
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

− čj. 216/16,  

9. Návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné 
zakázky na pořízení silničních vozidel 
- čj. 303/16 

 
10. Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek 
− čj. 274/16,   

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (2x) 
− čj. 102/16,  

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 
− čj. 272/16,  

13. Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon  
o realitním zprostředkování) 
− čj. 1090/16, 

 
14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
− čj. 525/16, 
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15. Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona  
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 

- čj. 1128/16, 

16. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí 
- čj. 607/16 

 
 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že předmětem separátních jednání bylo celkem 

16 návrhů právních předpisů, v některých případech bylo nezbytné separátní jednání 
opakovat (viz údaj výše). Účelem těchto separátních jednání bylo odstranění závažných 
právních nedostatků předložených návrhů právních předpisů, které by jinak vedly 
k zastavení legislativního procesu. 

 
 
F.  Posuzování dalších legislativních návrhů 
 

 Podle čl. 20 odst. 1 Legislativních pravidel vlády do působnosti předsedy 
Legislativní rady spadá rovněž předkládání materiálu pro schůzi vlády obsahujícího 
stanovisko vlády k návrhu zákona, předloženého v souladu s čl. 41 odst. 2 Ústavy 
České republiky poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo zastupitelstvem 
příslušného kraje.  

 
V roce 2016 požádal předseda Poslanecké sněmovny vládu o vyjádření k celkem 

90 návrhům zákonů, jejichž předkladatelem nebyla vláda; jejich složení podle 
předkladatele bylo následující: 
 

72 - poslanec nebo skupina poslanců, 
   12 - Senát a 
    6 - zastupitelstvo kraje. 

 
 Tyto legislativní předlohy sice nebyly projednávány Legislativní radou nebo jejími 

pracovními komisemi, ale Sekce Legislativní rady vlády k nim způsobem stanoveným 
Legislativními pravidly vlády ve spolupráci s jednotlivými dotčenými resorty, vždy 
vypracovala materiál pro schůzi vlády, ve kterém byl obsažen, vedle předkládací zprávy 
pro vládu, i návrh stanoviska vlády k předloženému legislativnímu návrhu ve smyslu  
čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky. Stanoviska vlády po jejich schválení vládou 
následně předseda vlády předkládá v souladu s čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
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G. Vybrané ukazatele týkající se činnosti Legislativní rady za léta 2014 až 2016  
a jejich srovnání za rok 2016 s rokem 2015 

 
 

Věc 
 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl 
rok 2015 

Počet legislativních materiálů 
předložených vládě 

186 213 197 - 16 

Počet legislativních materiálů 
předložených Legislativní radě a 
jejím pracovním komisím 

345 409 373 - 36 

Počet návrhů zákonů, jejichž 
předkladatelem není vláda 

70 57 90 + 33 

Počet zasedání Legislativní rady 
vlády 

14 29 21 - 8 

Počet materiálů projednaných 
Legislativní radou vlády 

39 90 56 - 34 

Počet stanovisek Legislativní 
rady vlády k návrhům právních 
předpisů 

38 89 47 - 42 

Počet stanovisek předsedy 
Legislativní rady vlády k  
návrhům  právních předpisů 

148 124 151 + 27 

Náklady na činnost Legislativní 
rady vlády (včetně pracovních 
komisí) 

2 793 300 3 100 000 3 000 000 - 100 000 

 
 
 
Z výše uvedeného srovnání lze dovodit, že od nástupu vlády Mgr. Bohuslava 

Sobotky v lednu 2014, došlo z dlouhodobého hlediska k ustálení počtu předkládaných 
legislativních návrhů vládě (počet osciluje kolem čísla 200), přičemž k určité kulminaci 
počtu předložených legislativních návrhů došlo v roce 2015 (druhý rok vládnutí), což 
souvisí s obvyklou délkou legislativního procesu a také s aktivním přístupem vlády 
k legislativnímu řešení společenských problémů tak, aby došlo k přijetí nezbytné právní 
úpravy ještě před skončením VII. volebního období Poslanecké sněmovny. 

  
V uplynulém roce 2016 došlo k mírnému poklesu celkového počtu legislativních 

materiálů předložených vládě, což se dále logicky projevilo také v mírném poklesu počtu 
zasedání Legislativní rady a poklesu počtu návrhů právních předpisů, zejména návrhů 
zákonů, projednávaných tímto poradním orgánem vlády. Logickým důsledkem je pak 
nárůst počtu stanovisek předsedy Legislativní rady vypracovávaných k návrhům 
právních předpisů (zejména prováděcích právních předpisů – nařízení vlády po přijetí 
zákonné úpravy v průběhu VII. volebního období Poslanecké sněmovny) v případech, 
kdy na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady v souladu se Statutem Legislativní 
rady, nebyly některé návrhy právních předpisů projednávány Legislativní radou, nebo po 
přerušení projednávání v Legislativní radě bylo následně rozhodnuto, že upravené znění 
návrhu zákona již nebude opakovaně projednáno Legislativní radou a bude k němu 
vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady.    
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H. Účastníci zasedání Legislativní rady 
  
 Ve sledovaném období okruh účastníků zasedání Legislativní rady stanovil 
Jednací řád v čl. 1 bodě 4  tak, že na zasedání Legislativní rady byli zváni:  
 

a) členové Legislativní rady; 
b) předkladatel – člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy 

– který předložil vládě k projednání věcný záměr zákona, návrh zákona (návrh 
ústavního zákona), popř. návrh nařízení vlády; 

c) Veřejný ochránce práv; 
d) zástupce Kanceláře prezidenta republiky, ředitelé legislativních odborů 

Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu Parlamentu České 
republiky, zástupce České advokátní komory; 

e) vedoucí Sekretariátu Legislativní rady; 
f) náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady; 
g) ředitel Odboru vládní legislativy a zaměstnanec zařazený do tohoto útvaru, 

který návrh stanoviska Legislativní rady vypracoval, ředitel Odboru 
kompatibility a zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, který vypracoval 
stanovisko k projednávanému materiálu, a ředitel Odboru hodnocení dopadů 
regulace; 

h) zástupci sociálních partnerů rady hospodářské a sociální dohody České 
republiky, jde-li o návrh právního předpisu týkajícího se důležitých zájmů 
pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, 
kulturních a sociálních podmínek; 

i) zástupce profesní komory zřízené zákonem k bodu programu zasedání 
Legislativní rady, jde-li o návrh právního předpisu týkajícího se právní 
regulace této profesní komory; 

j) zástupce Českého olympijského výboru k bodu programu zasedání 
Legislativní rady, jde-li o návrh právního předpisu týkajícího se problematiky 
sportu a jeho financování; 

k) předseda pracovní komise Legislativní rady, která návrh předkladatele 
projednala a vypracovala k němu stanovisko obsahující zásadní připomínky, 
rozhodne-li o jeho přizvání předseda legislativní rady; 

l) další osoby podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady. 
 

 
V souladu se závazkem vlády, deklarovaným v jejím programovém prohlášení, 

„zajistit podmínky pro přípravu kvalitních právních předpisů“ vláda schválila svým 
usnesením ze dne 18. ledna 2016 č. 39 novelu Jednacího řádu vlády a následně dne  
3. února 2016 usneseními č. 75 a 76 novely Legislativních pravidel vlády a Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), v nichž se v návaznosti na usnesení vlády 
ze dne 8. července 2015 č. 542 k podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
ke sjednocení způsobu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v Jednacím řádu 
vlády, Legislativních pravidlech vlády, Obecných zásadách pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a ke sběru statistických dat členěných podle pohlaví, odpovídajícím 
způsobem modifikují příslušná ustanovení tak, aby se v rámci přípravy návrhů právních 
předpisů více kladl důraz na zhodnocování těchto návrhů na rovnost žen a mužů, týká-li 
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se návrh právního předpisu postavení fyzických osob. Kromě této identické změny 
všech tří shora uvedených předpisů, došlo v Legislativních pravidlech i k další změně 
spočívající v provázanosti Legislativních pravidel s Obecnými zásadami pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) týkajících se upřesnění zejména obsahových náležitostí  
a věcného rozsahu důvodové zprávy v případech, kdy se k návrhům právních předpisů 
vypracovává i závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. Dále bylo 
v Legislativních pravidlech vlády provedeno rozšíření okruhu připomínkových míst  
o Nejvyšší státní zastupitelství v případech, kdy se návrh právního předpisu týká jeho 
působnosti anebo procesních pravidel, jimiž se řídí. 

 
Akčním plánem na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR – 

aktualizace pro rok 2016, byl uložen úkol zohlednit ve Výroční zprávě Legislativní rady 
vlády problematiku gold-platingu (neminimalistické implementace). Neminimalistickou 
implementací se rozumí stanovení požadavků v českém právním předpisu nad rámec 
minimálních požadavků stanovených ustanoveními práva Evropské unie, které jsou 
nezbytné pro jejich řádnou implementaci. Odbor kompatibility připravil Metodickou 
pomůcku pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při implementaci práva EU. Cílem 
této pomůcky je definovat situace, při nichž dochází k neminimalistické implementaci, 
která může vést k nadbytečné regulatorní zátěži, a popsat postupy, jak takové zátěži při 
implementaci práva Evropské unie předcházet. Metodická pomůcka byla schválena 
Radou vlády pro veřejnou správu dne 16. listopadu 2016. 

 
Odbor kompatibility zároveň zahájil v rámci databází Informačního systému pro 

aproximaci práva systematickou kontrolu plnění povinnosti předkladatelů uvádět 
v odůvodnění k návrhům právních předpisů České republiky případy uplatňování 
požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisem Evropské unie ve smyslu 
výše uvedeného Akčního plánu. Za období od září do prosince roku 2016 bylo zjištěno, 
že v 57% případů z celkového počtu předložených návrhů právních předpisů České 
republiky, které implementují ustanovení práva Evropské unie umožňující 
neminimalistickou implementaci, předkladatelé svou povinnost tyto případy uvést  
a odůvodnit nesplnili. 

 
Pokud jde o elektronickou komunikaci Legislativní rady, resp. jejího sekretariátu, 

došlo již od 1. května 2014 k rozšíření této formy komunikace tak, že veškeré materiály, 
avíza pozvánek na zasedání Legislativní rady nebo schůze jejích pracovních komisí, 
stanoviska Odboru kompatibility a pracovních komisí Legislativní rady se distribuují 
výlučně cestou elektronické knihovny eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády. 
V roce 2016 došlo, v reakci na modernizaci informačního systému ODok, k dalšímu 
rozšíření jeho využití v činnosti Legislativní rady a jejích pracovních komisí, a to tak,  
že i zpravodajské zprávy k návrhům právních předpisů projednávaných Legislativní 
radou a návrhy stanovisek Legislativní rady, na rozdíl od předchozích let, se již také 
distribuují výlučně cestou elektronické knihovny eKLEP informačního sytému ODok 
Úřadu vlády. 
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I. Pracovní komise Legislativní rady 
 

Pracovní komise Legislativní rady jsou významným a nezastupitelným odborným 
orgánem Legislativní rady, která v zásadě posuzují nejenom všechny legislativní návrhy 
předložené vládě, ale také všechny návrhy vyhlášek, které vláda neprojednává. 

 
V roce 2016 pracovaly tyto pracovní komise Legislativní rady: 
 
a)  pro veřejné právo   I – správní právo č. 1, 
b)  pro veřejné právo   I – správní právo č. 2, 
c)  pro veřejné právo  I – správní právo č. 3 (od dubna 2016), 
d)  pro veřejné právo  II – finanční právo, 
e)  pro veřejné právo  III – pracovní právo a sociální věci, 
f)  pro veřejné právo  IV – evropské právo, 
g)  pro soukromé právo, 
h)  pro trestní právo a 
i)  pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
V průběhu roku 2016 došlo, v návaznosti na přijetí materiálu „Akční plán pro 

rozvoj digitálního trhu“ vládou v květnu 2016, k personálnímu posílení některých 
pracovních komisí odborníky z řad právníků zabývajících se legislativou v oblasti 
digitální ekonomiky a e-Governmentu a technologů/ICT specialistů. 

 
Pracovní komise Legislativní rady vykonávaly svoji činnost prostřednictvím 

schůzí, jejichž termíny byly předem čtvrtletně plánovány s přihlédnutím k postoupeným 
legislativním materiálům, které předložily jednotlivá ministerstva nebo další ústřední 
správní orgány buď na základě Plánu legislativních prací vlády, nebo mimo něj. 

  
Seznam členů jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady včetně 

personálních změn ve složení komise, přehled počtu projednaných legislativních návrhů 
a počtu schůzí je uveden v příloze č. 1 k této zprávě.  

 
Srovnávací tabulky počtu projednaných legislativních materiálů, členěných podle 

jednotlivých pracovních komisí a podle druhu jednotlivých legislativních materiálů 
v letech 2010 až 2016, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této zprávě.  

 
Pracovní komise Legislativní rady projednávaly za účasti zástupců předkladatelů 

vládě předložené legislativní materiály (návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy 
ústavních zákonů, návrhy zákonů, návrhy nařízení vlády) a zaujímaly k nim příslušná 
odborná stanoviska. Přehled předložených legislativních návrhů podle druhu a podle 
předkladatelů je uveden v příloze č. 4 k této zprávě. 

 
Pracovní komise Legislativní rady rovněž projednávaly a posuzovaly všechny 

návrhy vyhlášek předložené ministerstvy nebo jinými správními úřady. Při projednávání 
vyhlášek jsou pracovní komise Legislativní rady nezastupitelné, neboť návrhy vyhlášek 
Legislativní rada neprojednává (s výjimkou uvedenou  výše -  nesouhlas předkladatele 
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se stanoviskem pracovní komise Legislativní rady [čl. 2 písm. a) a b) Statutu)], 
a proto jsou stanoviska pracovních komisí v tomto směru ve vztahu k předkladatelem 
předloženému návrhu vyhlášky konečná. 

 
Stanoviska jednotlivých pracovních komisí byla postupována Odboru vládní 

legislativy, členům Legislativní rady a předkladatelům k dalšímu využití v rámci 
legislativního procesu.  
 

Všechny veřejnoprávní pracovní komise pro správní právo, jakož i pracovní 
komise pro finanční právo, pro evropské právo a pracovní komise pro soukromé právo, 
jednaly ve 14-denních intervalech, popřípadě podle potřeby i v mimořádně stanovených 
termínech, respektive v tzv. zkráceném řízení, v souladu s Jednacím řádem Legislativní 
rady.  

 
Veřejnoprávní pracovní komise pro pracovní právo a sociální věci 

jednala pravidelně v měsíčních cyklech. Množství jejích schůzí a strukturovaný počet 
projednaných návrhů jsou uvedeny v příslušném vyhodnocení.   
 

Schůze pracovní komise pro trestní právo byly svolávány ad hoc, podle množství 
a charakteru postoupených legislativních návrhů k projednání.  

 
Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) v průběhu roku 2016 

jednala v pravidelných 3-týdenních intervalech.  
 
Rozbor zasedání pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

a hodnocení projednávaných návrhů je uveden v příloze č. 7 k této zprávě.  
 
Přehled mimořádných zasedání společných pracovních komisí Legislativní rady 

a přehled tzv. zkrácených řízení je uveden v příloze č. 3 k této zprávě. 
 
Program schůze jednotlivých pracovních komisí obsahoval v průměru 

3 až 8 legislativních předloh na každou schůzi jedné pracovní komise podle jejich 
zaměření. 

 
Při stanovování programu jednotlivých schůzí pracovních komisí byly 

respektovány jak časové možnosti, popř. požadavky předkladatelů, tak i věcná zaměření 
a charakter projednávaných předloh. Zasedání jednotlivých pracovních komisí 
si vyžadovalo obvykle 5 až 8 hodin jednání na jedné schůzi pracovní komise.  
 

 Jednotlivé legislativní materiály byly zařazovány na pořad schůzí příslušných 
pracovních komisí v pořadí, v jakém byly doručeny Sekci Legislativní rady, přičemž 
členům pracovních komisí byly příslušné legislativní materiály zasílány Sekretariátem 
Sekce Legislativní rady s časovým předstihem nejméně 7 dnů před vlastním 
projednáváním věcí. V naléhavých případech byly některé materiály zařazovány 
na program schůze pracovních komisí na základě dodatku programu i v kratších 
termínech, vždy po předchozím individuálním projednání naléhavosti jak 
s předkladatelem, tak i s předsedy jednotlivých pracovních komisí. 
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 Jednotlivé legislativní materiály byly projednávány průměrně ve 2 až 3 
pracovních komisích Legislativní rady, pokud se jedná o věcné záměry zákonů, návrhy 
zákonů a návrhy nařízení vlády.  

 
V případě projednání vyhlášek pracovními komisemi byl uplatňován přístup,  

že byly obligatorně projednávány některou z veřejnoprávních komisí, zejména komisemi 
pro správní právo, a podle charakteru legislativní předlohy pak ještě v další odborně 
příslušné pracovní komisi; průměrně byly vyhlášky projednávány ve 2 pracovních 
komisích Legislativní rady. 

 
 

 
III. Plán činnosti Legislativní rady 

 
 
Plán zpracování, předkládání a projednávání legislativních materiálů Legislativní 

radou a jejími pracovními komisemi v roce 2016 se odvíjel od plnění Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2016 ze strany jednotlivých předkladatelů návrhů právních předpisů, 
přičemž byly zohledněny rovněž mimo tento plán předkládané naléhavé legislativní 
návrhy.  

 
 
 

IV. Náklady na činnost Legislativní rady a jejích pracovních komisí 
 
  

Materiální zabezpečení činnosti Legislativní rady, jejích pracovních komisí včetně 
poskytování odměn za výkon funkce jednotlivým členům a funkcionářům orgánů 
Legislativní rady ve výši stanovené předsedou Legislativní rady a úhrady prokazatelných 
cestovních výdajů poskytoval Úřad vlády v souladu se Statutem a Jednacím řádem 
Legislativní rady.  

 
 Za rok 2016 byly vyplaceny členům Legislativní rady a jejích pracovních komisí 
odměny v celkové výši 3 000 000 Kč. 

  
Výše odměn jednotlivým členům Legislativní rady podle jejich zařazení 

je stanovena formou hodinové odměny za výkon příslušné funkce, a to takto:  
- místopředseda Legislativní rady 650,-Kč/hod.,  
- člen Legislativní rady 450,-Kč/hod.,  
- předseda pracovní komise Legislativní rady 700,-Kč/hod.,  
- člen pracovní komise Legislativní rady 200,- Kč/hod.  

 
Odměny za práci v Legislativní radě a jejích pracovních komisích byly v roce 2016 

zúčtovány pololetně (ke konci června a ke konci prosince, s výplatním termínem  
v následujícím kalendářním měsíci). Uvedené hodinové sazby odměn jsou od roku 1998 
beze změny; poslední dílčí úprava byla provedena v roce 2005, kdy byla změněna 
hodinová sazba odměny členů pracovních komisí Legislativní rady ze 125,-Kč/hod.  
na 200,-Kč/hod. 
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V. Opatření k zajištění bezpečnosti při zabezpečování činnosti Legislativní rady 
 

 
Stanovená bezpečnostní opatření na Úřadu vlády si vyžádala ze strany 

Sekretariátu Legislativní rady i v roce 2016 zajišťování osobního doprovodu všech 
zástupců předkladatelů a dalších účastníků zasedání Legislativní rady a schůzí 
pracovních komisí Legislativní rady, jakož i veškerého pohybu těchto osob v budovách 
Úřadu vlády. Členové Legislativní rady a jejích pracovních komisí mají vstup do budov 
Úřadu vlády zajištěn bez doprovodu, a to na základě vydaných průkazů ke vstupu do 
objektů Úřadu vlády.  

 
Za rok 2016 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná mimořádná událost.  

 

 

 



Příloha č. 1

Přehled  členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo I – správní právo č. 1
v období od 1.1. 2016 – 31.12.2016

v roce 2016

Název pracovní 
komise LRV

Zákon Novela zákona Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška Upravené 
znění

Veřejné právo I – 
správní právo č. 1

3 30 17 4 1 51 1

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 1  v roce 2016

Název pracovní 
komise LRV

Počet schůzí Zkrácená 
řízení 

Veřejné právo I – 
správní právo č. 1

19 0

JUDr. Pavel Vetešník

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO I - SPRÁVNÍ PRÁVO č. 1

Mgr. Antonín Panák

Mgr. Lukáš Rothanzl

JUDr. Ivo Krýsa, PhD., LL.M.

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 

JUDr. Petra Linková 

Mgr. Jiří Kaucký - místopředseda
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 1

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - předseda

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D

Veřejné právo I – správní právo č. 1

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo I – správní právo č. 1

Počet schůzí

Zkrácená řízení 



Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 1 (1. 1. 2016 - 30.6.2016)

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo I -
správní právo č. 1

13 11 2

Veřejné právo I - správní právo č. 1

muži 

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo I – správní právo č. 2 

Název pracovní 
komise LRV

Zákon
Novela 
zákona

Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění
Veřejné právo I –
správní právo č. 2 3 29 17 3 0 67 1

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 2  v roce 2016

Název pracovní 
komise LRV

Počet schůzí Zkrácená 
řízení 

Veřejné právo I – 
správní právo č. 2

18 5

 *)         odvolání z funkce člena (ky) pracovní komise LRV ke dni 31.3.2016

v roce 2016

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 2

Mgr. Daniel Vlasák

 **)       jmenování do funkce členky pracovní komise LRV ke dni 1.4.2016

v období od 1. 1. 2016 - do 31. 12. 2016

Mgr. Martina Postupová - předsedkyně
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. - místopředseda

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.*)
JUDr. Miroslav Sylla

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO I - SPRÁVNÍ PRÁVO č. 2

Mgr. Emil Horčička
Mgr. Iva Hřebíková**)

JUDr. Vít Šťastný
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Mgr. Zuzana Brücknerová

Mgr. Michal Gottwald 

JUDr. Hynek Brom

Mgr. Ing. David Bohadlo

Mgr. Pavla Katzová*)

Veřejné právo I – správní právo č. 2

Počet schůzí

Zkrácená řízení 

Veřejné právo I – správní právo č. 2

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo I –
správní právo č. 2

13 10 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 2 v roce 2016 (1.4. 2016 - 31.12.2016)

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo I –
správní právo č. 2

13 10 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 2 v roce 2016 (1.1. 2016 - 31.3.2016)

Veřejné právo I - správní právo č. 2

muži 

ženy

Veřejné právo I - správní právo č. 2

muži 

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo I – správní právo č. 3 

Název pracovní 
komise LRV

Zákon
Novela 
zákona

Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění
Veřejné právo I –
správní právo č. 3 0 9 11 2 0 25 0

Název pracovní 
komise LRV

Počet schůzí Zkrácená 
řízení 

Veřejné právo I – 
správní právo č. 3

10 0

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO I - SPRÁVNÍ PRÁVO č. 3

v období od 1. 4. 2016 - do 31. 12. 2016

Mgr. Pavla Katzová - předsedkyně
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. - místopředseda
Mgr. Miloš Franc

JUDr. Adam Furek

JUDr. David Hejč, Ph.D.
JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M.

Mgr. Michal Herudek

Mgr. Marie Kotrlá

Mgr. David Marek

Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D.

v roce 2016 (1.4.2016-31.12.2016)

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 3

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 3  v roce 2016 (1.4.2016-31.12.2016)

Mgr. Antonín Stanislav

Mgr. Petr Vokáč

Veřejné právo I – správní právo č. 3

Počet schůzí

Zkrácená řízení 

Veřejné právo I – správní právo č. 3

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo I –
správní právo č. 3

12 10 2

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 3 v roce 2016 (1.4. 2016 - 31.12.2016)

Veřejné právo I - správní právo č. 3

muži 

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo II – finanční právo
v období od 1.1.2016  – 31.12.2016

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro VP II - FP
v roce 2016 

Název pracovní 
komise

Zákon
Novela 
zákona

Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění
Veřejné právo II –
finanční právo

5 37 15 6 0 55 0

Název pracovní 
komise

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

Veřejné právo II –
finanční právo

23 2

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP II - FP  v roce 2016

JUDr. Stanislava Vosková

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.    

JUDr. Hana Sáblová  

JUDr. Ladislav Pauker 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.*)

Mgr. Ing. Petr Jiška

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.**)

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO II - FINANČNÍ PRÁVO

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA 

**)   rezignace ke dni 19.9.2016

*)   rezignace ke dni 7.3.2016

JUDr. Kristina Škampová

JUDr. Josef Barák - předseda   

Mgr. Ing. Daniel Tyraj

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. - místopředseda
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Marie Grossová, Ph.D.      

Veřejné právo II – finanční právo

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo II – finanční právo

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo II –
finanční právo

15 7 8

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo II –
finanční právo

14 7 7

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo II –
finanční právo

13 6 7

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP II - FP  2016 (20.9.2016-31.12.2016)

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP II - FP  2016 (1.1.2016-7.3.2016)

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP II - FP  2016 (8.3.2016-19.9.2016)

Veřejné právo II - finanční právo

muži 

ženy

Veřejné právo II - finanční právo

muži 

ženy

Veřejné právo II - finanční právo

muži 

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věci v období od 1.1. 2016 – 31.12.2016

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV 
pro VP III - PP v roce 2016

Název pracovní 
komise

Zákon
Novela 
zákona

Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění

Název pracovní 
komise

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO III - PRACOVNÍ PRÁVO A SOCIÁLNÍ VĚCI

0

JUDr. Petr Šimerka*)

JUDr. Radana Gogová

JUDr. Antonín Kottnauer

doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
JUDr. Helena Úlehlová

Mgr. Ludmila Tomandlová

5
Veřejné právo III –
pracovní právo a
sociální věci

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - předseda
JUDr. Jan Přib, CSc. - místopředseda
JUDr. Věra Bognárová

JUDr. Nataša Randlová

JUDr. Roman Lang, Ph.D.

4

prof. doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

 *)       jmenování do funkce člena  pracovní komise LRV ke dni 1.4.2016

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP III - PP  v roce 2016

0

Veřejné právo III –
pracovní právo a
sociální věci

9 7

2 19 2

Veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo III –
pracovní právo a
sociální věci

11 5 6

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo III –
pracovní právo a
sociální věci

12 6 6

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP III - PP v roce 2016 (1.1.2016-31.3.2016)

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP III - PP v roce 2016 (1.4.2016-31.12.2016)

Veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci

muži 

ženy

Veřejné právo III - pracovní právo a sciální věci

muži 

ženy



Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro VP IV - EP

Název pracovní 
komise

Zákon Novela zákona Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění
Veřejné právo IV –
evropské právo

5 26 8 2 0 4 0

Název pracovní 
komise

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

Veřejné právo IV –
evropské právo

20 1

JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.

JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.**)

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP VI - EP  v roce 2016

Mgr. Jan Grinc
Mgr. Tomáš Chudý. Ph.D., LL.M.

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 
JUDr. Emil Ruffer, Ph.D.*)

Mgr. Ing. Dušan Uher - předseda   
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D. - místopředsedkyně
JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.
Mgr. Lucie Dvořáková, LL.M.    

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO IV - EVROPSKÉ PRÁVO

Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo IV – evropské právo
v období od 1.1.2016  – 31.12.2016

Mgr. Petr Konůpka**)

 **)       jmenování do funkce člena pracovní komise LRV ke dni 1.4.2016
 *)         odvolání z funkce člena (ky) pracovní komise LRV ke dni 31.3.2016

Mgr. Eva Tetourová*)

v roce 2016

Veřejné právo IV – evropské právo

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo IV – evropské právo

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo IV –
evropské právo

12 8 4

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Veřejné právo IV –
evropské právo

13 9 4

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP IV - EP  2016 (od 1.1.2016-31.3.2016)

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP IV - EP  2016 (od 1.4.2016-31.12.2016)

Veřejné právo IV - evropské právo

muži 

ženy

Veřejné právo IV - evropské právo

muži 

ženy



Přehled  členů pracovní komise LRV pro soukromé právo
v období od 1.1. 2016 – 31.12.2016

Název pracovní 
komise

Zákon
Novela 
zákona

Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění

Soukromé právo 5 34 6 5 0 19 0

Název pracovní 
komise

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

Soukromé právo 18 6

JUDr. Václav Bartík - předseda

*)   rezignace ke dni 29.2.2016

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro SP v roce 2016

PRACOVNÍ KOMISE PRO SOUKROMÉ PRÁVO

JUDr. Miloš Tomsa, CSc. 

JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. - místopředseda
JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.*)

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Čáp - místopředseda 

prof. doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Mgr. Daniel Hájek, LL.M.

JUDr. Vratislav Pospíšil 

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro SP  v roce 2016

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

JUDr. Petr Kasík, Ph.D.

JUDr. Stanislav Marchal, CSc.

Soukromé právo

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Soukromé právo

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Soukromé právo 14 11 3

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Soukromé právo 13 10 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro SP (1.1. 2016 - 29.2.2016)

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro SP (1.3. 2016 - 31.12.2016)

Soukromé právo

muži 

ženy

Soukromé právo

muži 

ženy



Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro TP
v roce 2016 

Název pracovní 
komise

Zákon Novela zákona Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění

Trestní právo 3 11 0 0 0 3 0

Název pracovní 
komise

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Trestní právo 8 8 0

PRACOVNÍ KOMISE PRO TRESTNÍ PRÁVO

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph. D. - předseda
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D.

JUDr. Tomáš Durdík

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.*)

Přehled členů pracovní komise LRV pro trestní právo

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro TP  v roce 2016

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro TP v roce 2016 (1.1.2016-31.3.2016)

v období od 1.1. 2016 – 31.12.2016

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro TP v roce 2016 (1.4.2016-31.12.2016)

 *)       jmenování do funkce člena  pracovní komise LRV ke dni 1.4.2016

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

7 2Trestní právo

JUDr. Daniel Prouza, Ph.D.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

Trestní právo

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

Trestní právo

Počet schůzí

Zkrácená řízení

Trestní právo

muži 

ženy



Název pracovní 
komise LRV

celkový počet muži ženy

Trestní právo 9 9 0

Trestní právo

muži 

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace
v období od 1.1. 2016 – 31.12.2016

JUDr. Věra Vojáčková, MPA ***)

Mgr. Martina Vránová ****)

**) jmenován členem pracovní komise LRV ke dni 1. 5. 2016
***) jmenována členkou pracovní komise LRV ke dni 1. 5. 2016, rezignovala na členství v pracovní komisi LRV ke dni 30. 6. 2016 
****) jmenována členkou pracovní komise LRV ke dni 1. 7. 2016
*****) rezignoval na členství v pracovní komisi LRV ke dni 31. 10. 2016

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro RIA
v roce 2016 

Název 
pracovní 
komise

Zákon Novela zákona Nařízení vlády Věcný záměr Ústavní zákon Vyhláška
Upravené 

znění

RIA 13 56 4 8 0 10 8

Název 
pracovní 
komise 

Počet schůzí Zkrácená 
řízení

PRACOVNÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. - předsedkyně  
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. - místopředseda
Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D. 
PhDr. Zdeněk Kudrna, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Mandík **)
Mgr. Jan Matoušek
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Ing. Jiří Nekovář
RNDr. Luděk Niedermayer *)
JUDr. Tomáš Richter, LLM., Ph.D. *****)
JUDr. Petr Solský
Radek Špicar, M.Phil.
Ing. Daniel Trnka 

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.

Ing. Petr Zahradník *)

*) odvolán z pracovní komise LRV ke dni 14. 1. 2016

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro RIA  v roce 2016

RIA 17 7

RIA

Zákon

Novela zákona

Nařízení vlády

Věcný záměr

Ústavní zákon

Vyhláška

Upravené znění

RIA

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název 
pracovní 

komise LRV
celkový počet muži ženy

RIA 13 11 2

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro RIA k 31. 12. 2016

muži 

ženy



 
Příloha č. 2 

 

Srovnávací tabulky počtu projednaných legislativních materiálů 
 

 (členění podle jednotlivých pracovních komisí a podle druhu jednotlivých  
legislativních materiálů v letech 2010 až 2016) 

 
 
 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovních komisích LRV 
v roce 2016 

   

Název pracovní komise LRV Zákon Novela 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Věcný 
záměr 

Ústavní 
zákon Vyhláška Upravené 

znění 
Veřejné právo I – správní právo č. 1 3 30 17 4 1 51          1 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 3 29 17 3 0 67 1 

Veřejné právo I – správní právo č. 3* 0 9 11 2 0 25 0 

Veřejné právo II – finanční právo 5 37 15 6 0 55 0 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 2 19 2 4 0 5 0 

Veřejné právo IV – evropské právo 5 26 8 2 0 4 0 

Soukromé právo 5 34 6 5 0 19 0 

Trestní právo 3 11 0 0 0 3 0 

Hodnocení dopadů regulace (RIA)        

Celkem        
• Veřejné právo I – správní právo č. 3 (1.4.2016-31.12.2016) 

 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovních komisích LRV 
v roce 2015 

   

Název pracovní komise LRV Zákon Novela 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Věcný 
záměr 

Ústavní 
zákon Vyhláška Upravené 

znění 
Veřejné právo I – správní právo č. 1 15 45 13 6 2 39 3 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 9 33 17 3 0 103 2 

Veřejné právo II – finanční právo 16 50 10 7 2 42 1 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 8 17 1 2 0 11 0 

Veřejné právo IV – evropské právo 11 29 2 3 0 11 0 

Soukromé právo 17 43 2 9 0 19 0 

Trestní právo 7 11 0 0 1 1 0 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 18 56 10 8 0 8 0 

Celkem 101 284 55 38 5 234 6 

 



 2 
 
 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovních komisích LRV 
v roce 2014 

 
 

       
Název pracovní komise LRV Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Věcný 
záměr 

Ústavní 
zákon Vyhláška Upravené 

znění 
Veřejné právo I – správní právo č. 1 6 28 14 4 1 54 0 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 4 33 7 0 0 65 2 

Veřejné právo II – finanční právo 8 40 10 4 1 44 1 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 3 16 7 2 0 15 0 

Soukromé právo 7 39 1 4 1 8 0 

Trestní právo 3 8 0 2 0 2 0 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 6 49 5 5 0 9 38 

Celkem 37 213 44 21 3 197 41 

 
 
 
 
 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovních komisích LRV 
v roce 2013 

 
 

       
Název pracovní komise LRV Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Věcný 
záměr 

Ústavní 
zákon Vyhláška Upravené 

znění 
Veřejné právo I – správní právo č. 1 12 31 15 4 0 67 1 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 4 30 13 3 0 100 0 

Veřejné právo II – finanční právo 11 28 18 7 0 66 1 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 10 14 6 4 0 8 0 

Soukromé právo 12 17 8 5 0 35 0 

Trestní právo 7 7 0 3 0 4 0 

Celkem 56 127 60 26 0 280 2 

 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovních komisích LRV 
v roce 2012 

 
 

       
Název pracovní komise LRV Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Věcný 
záměr 

Ústavní 
zákon Vyhláška Upravené 

znění 
Veřejné právo I – správní právo č. 1 9 31 12 6 2 89 0 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 9 21 22 4 0 112 0 

Veřejné právo II – finanční právo 10 32 13 8 2 78 0 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 4 14 6 8 0 27 0 



 3 
Soukromé právo 13 30 9 9 0 40 2 

Trestní právo 6 11 1 4 0 2 0 

Celkem 51 139 63 39 4 348 2 

 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady 
 v období od 1.1. 2011 do 13.7. 2011 (vláda RNDr. Petra Nečase) 

 
Komise Věcný 

záměr 
Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 1 3 28 9 41 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 2 0 25 6 34 

Veřejné právo II – finanční právo 2 3 37 6 22 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

1 1 15 2 1 

Soukromé právo 2 2 26 3 12 

Trestní právo 1 1 9 0 0 

Celkem 9 10 140 26 110 

 
 
 
 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady  
v období od 14.7. 2011 do 31.12. 2011 (vláda RNDr. Petra Nečase) 

 
Komise Věcný 

záměr 
Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 5 1 13 5 42 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 1 2 19 9 43 

Veřejné právo II – finanční právo 3 2 25 6 32 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

7 1 13 3 6 

Soukromé právo 5 0 21 5 15 

Trestní právo 3 0 5 0 1 

Celkem  24 6 96 28 139 

 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady  
v roce 2011  

 
Komise Věcný 

záměr 
Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 6 4 41 14 83 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 3 2 44 15 77 

Veřejné právo II – finanční právo 5 5 62 12 54 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

8 2 28 5 7 
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Soukromé právo 7 2 47 8 27 

Trestní právo 4 1 14 0 1 

Celkem 33 16 236 54 249 

 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady 
 v období od 1.1. 2010 do 12.7. 2010 (vláda Ing. Jana Fischera,CSc.) 
 

Komise Věcný 
záměr 

Zákon Novela 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 5 0 11 14 26 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 2 2 22 10 42 

Veřejné právo II – finanční právo 6 3 19 8 16 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

3 1 7 9 7 

Soukromé právo 4 1 17 5 10 

Trestní právo 1 0 3 0 0 

Celkem 21 7 79 46 101 

 
 
 
 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady  
v období od 13.7. 2010 do 31.12. 2010 (vláda RNDr. Petra Nečase) 

 
Komise Věcný 

záměr 
Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 0 2 18 3 40 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 0 2 13 9 35 

Veřejné právo II – finanční právo 0 3 19 5 31 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

0 0 6 8 3 

Soukromé právo 0 3 21 2 9 

Trestní právo 0 1 6 0 0 

Celkem 0 11 83 27 118 

 
Přehled počtu materiálů projednaných v pracovních komisích Legislativní rady 
v roce 2010 

 
Komise Věcný 

záměr 
Zákon Novela 

zákona 
Nařízení 

vlády 
Vyhláška 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 5 2 29 17 66 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 2 4 35 19 77 

Veřejné právo II – finanční právo 6 6 38 13 47 

Veřejné právo III – pracovní právo  
a sociální věci 

3 1 13 17 10 
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Soukromé právo 4 4 38 7 19 

Trestní právo 1 1 9 0 0 

Celkem 21 18 162 73 219 

 



Příloha č. 3 
 

 

I.  Mimořádná zasedání společných pracovních komisí Legislativní rady v roce 
2016 a na nich  projednané legislativní materiály 

 
II.   Zkrácená řízení provedená v roce 2016 

 
 
I. Mimořádná zasedání 
 
 

5. 5. 2016 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - 
č.j. 455/16. 

 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony - č.j. 
456/16. 

 
  
17. 5. 2016 Návrh  zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní - 

č.j. 569/16. 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě dani a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 568/16. 

 
 
31. 5. 2016 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 

o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony – č.j. 639/16. 

 
 

1. 9. 2016 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
a zákona o některých přestupcích - č.j. 1048/16. 
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II. Zkrácená řízení  

 
 
ZŘ – VPI-SP2 

 
 

 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací  – č.j. 38/16. 

 
 Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu 

lázeňského místa Ostrožská Nová Ves - č.j. 43/16. 
 
 Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o pojišťovnictví - č.j. 13591/2016-LRV. 

 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky - 
č.j. 15561/2016-LRV. 

 
 Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav 

v energetických odvětvích - č.j. 19447/2016-LRV. 
 
 

ZŘ – VPII-FP 
 
 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., 

o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České 
republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády   
- č.j. 1639/15. 

 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

ve znění pozdějších předpisů - č.j. 23662/2016-LRV. 
 
 

ZŘ – VPIII-PP 
 

 Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb - 
č.j. 1092/16. 

 
 Návrh nařízení vlády o zavedení času v letech 2017 - 2021 - č.j. 1160/16. 

 
 Návrh věcného záměru zákona o metrologii – č.j. 1493/16. 
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 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů – č.j. 1267/16. 

 
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů – č.j. 1220/16. 
 

 Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných 
jako otevřená data – č.j. 1464/16. 

 
 Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady z a používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad – č.j. 23394/2016-LRV. 

 
 

ZŘ – SP 
 
 Návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné 

zakázky na pořízení silničních vozidel – č.j. 303/16. 
 

 Návrh vyhlášky, o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek a náležitostech profilu zadavatele – č.j. 5417/2016-LRV. 

 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 

Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory 
České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů – č.j. 6946/2016-
LRV. 

 
 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí – č.j. 607/16. 

 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2006 

Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory 
České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů – č.j. 13415/2016-
LRV. 

 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání  a postavení církví  
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů – č.j. 17076/2016-
LRV. 
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ZŘ – TP 
 
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony – č.j. 1524/15. 
 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – 
č.j. 990/16. 

 
 

ZŘ – EP 
 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony – č.j. 1524/15. 
 

 



Předkladatel
Návrh 
zákona Předkladatel

Novela 
zákona Předkladatel

Věcný 
záměr Předkladatel

Ústavní 
zákon Předkladatel

Nařízení 
vlády Předkladatel Vyhláška

MD 0 MD 2 MD 0 MD 0 MD 1 MD 11

MZe 0 MZe 5 MZe 0 MZe 0 MZe 21 MZe 13

MPO 0 MPO 8 MPO 2 MPO 0 MPO 21 MPO 6

MŽP 1 MŽP 9 MŽP 0 MŽP 0 MŽP 4 MŽP 18

MV 1 MV 14 MV 0 MV 1 MV 9 MV 7

MZdr 2 MZdr 5 MZdr 0 MZdr 0 MZdr 6 MZdr 14

MMR 0 MMR 5 MMR 0 MMR 0 MMR 2 MMR 4

MŠMT 0 MŠMT 2 MŠMT 0 MŠMT 0 MŠMT 4 MŠMT 14

MF 1 MF 12 MF 0 MF 0 MF 4 MF 18

MSp 2 MSp 9 MSp 0 MSp 0 MSp 0 MSp 7

MPSV 0 MPSV 9 MPSV 4 MPSV 0 MPSV 10 MPSV 3

MK 0 MK 2 MK 0 MK 0 MK 0 MK 1

MZV 0 MZV 1 MZV 0 MZV 0 MZV 0 MZV 0

MO 0 MO 3 MO 0 MO 0 MO 5 MO 8

MLP 0 MLP 3 MLP 1 MLP 1 MLP 0 MLP 0

NBÚ 0 NBÚ 1 NBÚ 0 NBÚ 0 NBÚ 0 NBÚ 3

ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 1

ČNB 0 ČNB 0 ČNB 0 ČNB 0 ČNB 0 ČNB 14

ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 2

ÚOHS 0 ÚOHS 1 ÚOHS 0 ÚOHS 0 ÚOHS 0 ÚOHS 2

BIS 0 BIS 0 BIS 0 BIS 0 BIS 0 BIS 0

ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 3

ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0

SÚJB 0 SÚJB 1 SÚJB 0 SÚJB 0 SÚJB 1 SÚJB 14

ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 1

SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0

MVVI 0 MVVI 0 MVVI 1 MVVI 0 MVVI 0 MVVI 0

RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0

Návrh zákona

Novela zákona

Věcný záměr

Příloha č. 4
Přehled předložených legislativních návrhů podle resortů za rok 2016
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Příloha č. 5

Předkladatel

Počet návrhů 
předkladatele 
celkem

prvním 
projednání

opakovaném 
projednání

ČTÚ 1 1*)

MD 1 1
MF 8 3 3 2
MK 2 2
MLP 2 2
MMR 4 1 1 2
MPO 4 2 1 1
MPSV 3 2 1
MSP 11 3 4 1 3
MV 4 2 1 1
MVI 1 1
MZD 4 1 2 1
MZE 2 1 1
MZV 1 1
MŽP 6 3 3
ÚOHS 1 1
Celkem 55 22 16 6 11

*) ČTÚ přepracoval návrh vyhlášky podle připomínek LRV

LRV doporučila schválit po
LRV 
doporučila 
neschválit

Projednávání se 
dokončí v roce 
2017

Přehled počtu návrhů právních předpisů projednaných Legislativní radou
 v roce 2016 v členění podle předkladatele a výsledku projednávání 

(tzv. úspěšnost předkladatele)



Příloha č. 6

Překladatel Návrh právního předpisu

Počet 
opakovaných 
projednávání

LRV, resp. 
Předseda LRV, 
nakonec 
doporučil/a

MD

1. č.j. 938/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony

stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

MF

1. 1341/15: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

2. č.j. 1177/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony

1

1x projednáno 
v roce 2015, 
stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

3. č.j. 1574/15: Návrh zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí schválit
4. č.j. 99/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem  vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

schválit
5.  č.j. 1105/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 1

1x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

6.  č.j. 1164/15: Návrh věcného záměru zákona o 
výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) 
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu 1

1x projednáno 
v roce 2015, 
neschválit

Přehled počtu návrhů právních předpisů projednaných Legislativní radou v roce 2016 opakovaně
v členění podle předkladatele a výsledku projednávání
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7. č.j. 607/16: Návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
řízení a kontrole veřejných financí 1

stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

8. č.j. 1135/16: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů neschválit

MK

1. č.j. 1063/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 
pozdějších předpisů 1

1x projednáno 
v roce 2015 
schválit

2. č.j. 272/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 1 schválit

MLP

1. č.j. 1055/16: Návrh věcného záměru zákona o 
sociálním podnikání 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

2. č.j. 1406/16: Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s ochranou 
oznamovatelů protiprávního jednání

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

MMR

1. č.j. 102/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 183/2008 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 2 schválit

2.  č.j. 253/16: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

3. č.j. 990/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 

stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

4. č.j. 1090/16: Návrh zákona o realitním 
zprostředkování a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o realitním zprostředkování) 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

MPO
1. č.j.1493/15: Návrh věcného záměru zákona o 
metrologii schválit

2. č.j. 118/16: Návrh zákona o opatřeních ke 
snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů 1

stanovisko 
předsedy LRV, 
schválit

3. č.j. 1092/16:  Návrh věcného záměru zákona o 
stavebních výrobcích a jejich použití do staveb schválit
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4. č.j. 1397/16: Návrh věcného záměru zákona o 
zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště 
vysokoaktivních odpadů neschválit

MPSV

1. č.j. 1325/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů 

1

1x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

2. č.j. 111/16: Návrh věcného záměru zákona 
upravujícího ukončení zvyšování důchodového 
věku při dosažení věku 65 let a implementaci 
mechanismu pravidelné revize stanovení 
důchodového věku schválit
3. č.j. 817/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony schválit

MSp

1. č.j. 993/15: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku  a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 1

2x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

2. č.j. 1276/15: Návrh zákona o státním 
zastupitelství 

1

1x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

3. č.j. 1277/15: Návrh zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním 
zastupitelství 

1

1x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

4. č.j. 1524/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony schválit
5. č.j. 775/16: Návrh věcného záměru zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
rozšířením státem zajištěné právní pomoci schválit
6. č.j. 840/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 
87/2015 Sb., a některé další zákony 1 schválit
7. č.j. 1189/16: Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s veřejným 
opatrovnictvím schválit
8. č.j. 1384/16: Návrh zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o statusu veřejné prospěšnosti) neschválit

9. č.j. 1309/16: Návrh zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

10. č.j. 1419/16: Návrh zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017
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10.  č.j. 1421/16: Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech a zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

MV

1. č.j. 141/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony neschválit

2. č.j. 525/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 2 schválit

3. č.j. 659/16: Návrh ústavního zákona, kterým se 
mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů schválit
4. č.j. 660/16: Návrh zákona, kterým se mění 
volební zákony schválit

MVI
1. č.j. 420/16: Návrh věcného záměru zákona o 
podpoře výzkumu, vývoje a inovací 1 schválit

MZD

1. č.j. 1129/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů 1

1x projednáno 
v roce 2015, 
schválit

2. č.j. 171/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 1 schválit
3. č.j. 473/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání     a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů schválit
4. č.j. 1329/16: Návrh zákona o veřejné neziskové 
zdravotnické organizaci neschválit

MZe

1. č.j. 269/16:  Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

stanovisko 
předsedy LRV 
schválit
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2. č.j. 1389/16: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

MZV

1. č.j. 1427/16: Návrh zákona o zahraniční službě a 
o změně některých zákonů (zákon o zahraniční 
službě) schválit

MŽP

1. č.j. 1469/15: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů schválit
2. č.j. 340/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

2 stanoviska 
předsedy LRV, 
schválit

3. č.j. 447/16: Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů schválit

4. č.j. 941/16: Návrh zákona o odpadech a o změně 
některých zákonů (zákon o odpadech) 

1

LRV ukončí 
projednání v 
roce  2017

5. č.j. 1016/16: Návrh zákona o vybraných 
výrobcích s ukončenou životností a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností) 

nebylo  
projednáno - 
LRV ukončí 
projednání v 
roce 2017

6. č.j. 1312/16: Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpadech a zákona o vybraných výrobcích s 
ukončenou životností 

nebylo 
projednáno - 
LRV ukončí 
projednání v 
roce 2017

ÚOHS

1. č.j. 1128/16: Návrh zákona o náhradě škody v 
oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů schválit

Celkem 20
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          Příloha č. 7 

Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení 
dopadů regulace a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů 
v roce 2016 

 

Úvod 

Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen 
„Komise RIA“) byla zřízena v listopadu 2011. Jejím posláním je posuzování kvality 
provedeného hodnocení dopadů navrhované regulace (regulatory impact 
assessment, zkráceně RIA) u předkládanýchnávrhů právních předpisů tj.zákonů, 
nařízení vlády, vyhlášeka rovněž věcných záměrů zákona(dále jen „právní předpisy“). 
Komise RIA byla zřízenamj. v reakci na doporučení OECD členským státům ohledně 
ustavení mechanismů a institucí pro aktivní provádění nezávislé kontroly 
předkládaných právních předpisů z hlediska kvality hodnocení jejich dopadů 
a identifikaci případných nedostatků.  

Komise RIA v uplynulých 5 letech svého působení měla ambici přispět ke zlepšení 
analýzy celospolečenských dopadů nově navrhovaných právních předpisů. 
Prostřednictvím posuzování kvality zpracovávaných závěrečných zpráv z hodnocení 
dopadů regulace (dále jen „závěrečné zprávy RIA“) se Komise RIA nepřímo snaží 
přispět i ke změně kultury legislativního procesu v proces založený jednak 
na transparentnosti směrem k „příjemcům“ regulace, a jednak na kvalitní analýze 
řešeného problému.  

 

RIA v rámci návrhů právních předpisů 

V případě věcných záměrů zákona byla RIA v souladu s Obecnými zásadami 
hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracována vždy. V případě návrhů zákonů nebyla 
RIA zpracována přibližně ve čtvrtině případů.V 10 případech nezpracování RIA 
vyplývalo z Plánu legislativních prací vlády, v 10 případech byla udělena výjimka, 
ve zbylých případech se jednalo o jiné důvody (parametrické změny, ústavní zákon). 

Druh právního předpisu Se zpracovanou RIA Bez zpracované RIA 

Věcný záměr zákona 8 8 

Návrh zákona 76 24 

Návrh nařízení vlády 42 46 

Návrh vyhlášky 80 97 

Tabulka 01. Přítomnost RIA v návrzích právních předpisů 
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Činnost Komise RIA 

Komise RIA se v roce 2016zabývala 911 závěrečnými zprávami RIA. V rámci 
svých 17 zasedáníposuzovalazávěrečné zprávy RIA u 84 návrhů právních předpisů. 
Dalších 7 závěrečných zpráv RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). 
Dohromady sejednalo o: 

- 8 věcných záměrů zákona; 
- 69 zákonů; 
- 4 nařízení vlády; 
- 10 vyhlášek. 

Členové Komise RIA se u vybraných návrhů právních předpisů účastnili jejich 
projednávání i na schůzíchLegislativní rady.  

V mezinárodním měřítku Komise RIA participuje na činnosti platformy 
RegWatchEurope 2 . Předsedkyně RIA se v roce 2016 zúčastnila 6 jednání této 
platformy.  

 

Stanoviska Komise RIA 

Ve vazbě na novelizaci Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad 
pro hodnocení dopadů regulace(RIA), došlo k úpravě evidence stanovisek Komise 
RIA. V rámci nově nastaveného systému projednávání návrhů právních předpisů 
v Komisi RIA se evidují pro účely Výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády 
a sledování zvyšování kvality předložených závěrečných zpráv RIA pouze dva typy 
stanovisek: 

- kladné stanovisko bez připomínek 
- stanovisko s připomínkami 

Kladné stanoviskobezpřipomínek (A) znamená, že z pohledu Komise RIA zpráva 
obsahuje všechny požadované části dle Obecných zásad RIA a předkládá 
srozumitelné, kvalitně zpracované a průkazné hodnocení dopadů k navrhovanému 
legislativnímu řešení. Stanovisko Komise RIA neobsahuje zásadní připomínky, může 
obsahovat doporučení. Za kladná stanoviska jsou považována rovněž podmíněná 
souhlasná stanoviska Komise RIA. 

                                                             
1V některých případech Komise RIA navíc posuzovala závěrečné zprávy RIA opětovně. 
2Jedná se o platformu sdružující subjekty v evropských zemích, které radí vládám v opatřeních 
k omezení byrokracie a zlepšení kvality právních předpisů. Role a mandáty těchto orgánů se svým 
rozsahem liší, vesměs jsou ale zapojeny do ex-ante posuzování nových návrhů právních 
předpisů.Členy jsou v současnosti Česká republika, Finsko, Norsko, Nizozemsko, Německo, Švédsko, 
Velká Británie.  
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Stanovisko s připomínkami (B)znamená, že Komise RIA identifikovala v závěrečné 
zprávě RIA závažné nedostatky, týkající se předloženého hodnocení dopadů nebo 
jeho části (případně metodiky jejího zpracování). 

Z celkového počtu91projednávaných návrhůKomise RIA: 

- 57návrhů obdrželo kladné stanovisko bez připomínek,  
- 34 návrhů obdrželostanovisko s připomínkami. 

Z metodologického hlediska je třeba upozornit, že počty projednávaných návrhů 
Komisí RIA v daném roce nevycházejí ze stejné základny jako celkové počty 
zaevidovaných návrhů právních předpisů (tzv. čj. OVA). V průběhu roku 2016 bylo 
komisí projednáváno i několik předpisů zaevidovaných v roce 2015, naopak některé 
předpisy zaevidované v závěru roku se dostanou na pořad jednání až v roce 2017. 

 

 
Graf 01. Stanoviska Komise RIA za rok 2016. 

Relevantní dlouhodobé časové srovnání naráží na metodické změny a množství 
projednávaných předpisů Komisí RIA v jednotlivých letech3.Počet projednávaných 
předpisů Komisí RIA je ovlivněn počtem návrhů právních předpisů předložených 
k posouzení Legislativní radě. Tím je zvláště ovlivněn souhrnný počet stanovisek 
v rámci dílčích kategorií (počet kladných stanovisek bez připomínek v delším 
časovém horizontu udává graf 02).  

 

                                                             
3Dle dostupných údajů je celkový počet projednaných předpisů Komisí RIA v jednotlivých letech 
následující: 64 (2012), 69 (2013), 65 (2014), 100 (2015) a 91 (2016). 

57

34

Stanoviska Komise RIA za rok 2016

Kladné stanovisko bez připomínek 

Stanovisko s připomínkami



   

4 
 

 
Graf 02. Kladné stanovisko bez připomínek.  

Za roky 2012–2014 jsou zahrnována stanoviska pouze k závěrečným zprávám RIA 
u návrhů věcných záměrů, zákonů a nařízení vlády, nikoliv u 
návrhů vyhlášek.Ve statistikách od roku 2015 jsou zohledněny také návrhy vyhlášek. 
V roce 2016 se Komise RIA zabývala 10 vyhláškami, což je o dvě více než v roce 
2015. 

Následující přehled (tabulka 02) uvádí pro úplnost souhrn stanovisek Komise RIA 
ve vztahu k jednotlivým předkladatelům. 

Předkladatel Projednané návrhy 
Komisí RIA  

Stanovisko Komise RIA 

A B 

MD 2 2 0 

MF 10 7 3 

MK 2 2 0 

MLP 2 1 1 

MMR 5 3 2 

MO 3 3 0 

MPO 9 8 1 

MPSV 9 3 6 

MSp 9 4 5 

MŠMT 2 1 1 

MV 8 5 3 

MZd 6 2 4 

MZe 4 1 3 

MZV 1 1 0 

MŽP 13 9 4 

MVVI  1 0 1 

ERÚ 3 3 0 

NBÚ 1 1 0 

ÚOHS 1 1 0 

Celkem 91 57 34 
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Tabulka 02. Stanoviska Komise RIA dle předkladatelů 
Výjimky z provedení hodnocení dopadů regulace  

V průběhu roku 2016 bylo předsedovi Legislativní rady doručeno ze strany 
předkladatelů 64 žádostío výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace, 
přičemž v 60 případechbylo předkladatelům vyhověno. 

Výjimka nebyla udělena ve 4 případech (po 1 případu MF, NBÚ, MZd, MPO).  
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