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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti Legislativní rady vlády 

za rok 2020 

___________________________________________________________ 
 

 
I. Základní údaje 

 
 
A. Název poradního orgánu vlády 

      
Legislativní rada vlády  

 
 
B. Postavení, působnost a složení Legislativní rady vlády 

 
Legislativní radu vlády jako svůj poradní orgán, v jehož čele stojí člen vlády, vláda 

zřizuje na základě § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní rada 
vlády byla po roce 1989 v rámci České republiky 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 vlády 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 
a usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1040. 

 
 Způsob jednání Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí upravuje 
Jednací řád Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 
č. 534, změněný usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1158, usnesením vlády 
ze dne 4. října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768, usnesením 
vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1051 a usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 
č. 1039. 
 

Statut v čl. 1 bodech 1 a 2 stanoví, že Legislativní rada vlády je poradním orgánem 
vlády pro legislativní činnost vlády, který vykonává svoji působnost prostřednictvím 
a) zasedání Legislativní rady vlády,  
b) předsedy Legislativní rady vlády a  
c) pracovních komisí Legislativní rady vlády.   
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Legislativní rada vlády posuzuje v rámci legislativního procesu na úrovni moci 
výkonné legislativní návrhy (věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a návrhy nařízení 
vlády) předložené vládě z toho hlediska, zda jsou v souladu  
a) s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, 
b) s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a 
c) s právem Evropské unie.   

 
Legislativní rada vlády rovněž posuzuje předložené legislativní návrhy z hlediska, 

zda  
a) jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, 
b) je jejich obsah přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován, a zda jsou 

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

pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

Legislativní rada vlády zaujímá stanoviska pro vládu k jednotlivým legislativním 
návrhům předloženým vládě a výjimečně zaujímá stanoviska k závěrům pracovních 
komisí Legislativní rady vlády 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 nebo Odboru kompatibility (čl. 2 
písm. a) a b) Statutu). 
 

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

 
Legislativní rada vlády se vyjadřuje k návrhu Legislativních pravidel vlády 

a k návrhům jejich změn (čl. 2 písm. d) Statutu).   
 

Legislativní rada vlády 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).  
 

Podle čl. 3 Statutu se Legislativní rada vlády skládá z předsedy, místopředsedů 
a dalších členů.  
 

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, ve znění 
pozdějších předpisů, člen vlády, kterého vláda jmenuje a odvolává na návrh předsedy 
vlády. 

 
Postavení předsedy Legislativní rady vlády upravuje Statut a Jednací řád 

Legislativní rady vlády.  
 
Předseda Legislativní rady vlády svolává a řídí zasedání Legislativní rady vlády; 

po dobu jeho nepřítomnosti řídí zasedání Legislativní rady vlády některý z jejích 
místopředsedů pověřený řízením zasedání Legislativní rady vlády.   
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 Předseda Legislativní rady vlády 
- podepisuje stanoviska přijatá Legislativní radou vlády a předkládá je vládě,  
- s přihlédnutím ke kapacitním možnostem Legislativní rady vlády a za podmínek 

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

 

Pravomoc předsedy Legislativní rady vlády rozhodnout, že legislativní návrh 
nebude projednán Legislativní radou vlády a že k němu bude vypracováno stanovisko 
předsedy Legislativní rady vlády, se týká případů, kdy legislativní návrh  
a) nemá formu komplexního zákona, 
b) neobsahuje zásadní legislativní problémy, jejichž řešení si vyžaduje projednání 

Legislativní radou vlády, nebo 
c) je časově naléhavý. 
  

Předseda Legislativní rady vlády obhajuje stanovisko Legislativní rady vlády, 
popřípadě stanovisko předsedy Legislativní rady vlády, na schůzi vlády. 

 
Místopředsedy a ostatní členy Legislativní rady vlády jmenuje a odvolává vláda 

na návrh předsedy Legislativní rady vlády.  
 

Členství v Legislativní radě vlády je nezastupitelné; výjimka je stanovena pouze 
pro členy vlády, které mohou zastupovat jejich náměstci. 

 
Při hodnocení kandidáta na členství v Legislativní radě vlády se posuzují jeho 

právní specializace v příslušném oboru práva ve vztahu k potřebám Legislativní rady 
vlády, 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 
vlády k posouzení a zaujetí stanoviska předloží vláda nebo předseda Legislativní rady 
vlády. Při výběru kandidátů na členství v Legislativní radě vlády jsou brány v úvahu 
rovněž časové možnosti jednotlivých kandidátů. 
 
 
C. Zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády 

 
   Činnost Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí materiálně zabezpečuje 
Úřad vlády České republiky ve svých zařízeních. 

 
Organizačně, personálně a administrativně zabezpečuje činnost Legislativní rady 

vlády Sekce Legislativní rady vlády.  
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II. Legislativní rada vlády a její orgány v roce 2020 
 
 
A. Složení Legislativní rady vlády 

 
Po celý rok 2020 stála v čele Legislativní rady vlády ministryně spravedlnosti 

Mgr. Marie Benešová, která byla jmenována předsedkyní Legislativní rady vlády již 
v květnu předchozího roku (usnesení vlády č. 307 ze dne 6. května 2019). 

 
V průběhu roku 2020 došlo pouze ke třem změnám v personálním složení 

Legislativní rady vlády. Na návrh předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Marie 
Benešové vláda svým usnesením č. 882 ze dne 9. prosince 2019 jmenovala s účinností 
ode dne 1. ledna 2020 členem Legislativní rady vlády prof. JUDr. Petra Průchu, CSc. 
Tato změna ve složení Legislativní rady vlády vycházela ze snahy o doplnění 
Legislativní rady vlády o odborníka na správní právo, když v několika předchozích letech 
došlo k odchodu některých odborníků na tuto oblast práva z Legislativní rady vlády. 
Nejprve v r. 2015 byl na svou žádost z funkce člena Legislativní rady vlády odvolán 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., neboť byl jmenován soudcem Nejvyššího správního 
soudu, a ze stejného důvodu na svou funkci na konci roku 2018 rezignoval 
i JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. Odchod obou uvedených osobností byl pro Legislativní 
radu vlády citelnou ztrátou. 

 
Následně se však počet členů Legislativní rady vlády snížil. Nejprve došlo dne 

17. srpna 2020 k úmrtí významného člena Legislativní rady vlády JUDr. Stanislava 
Kadečky, Ph.D. Dále ke konci roku 2020 na funkci člena Legislativní rady vlády 
rezignoval JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. V návaznosti na to byl JUDr. Michal Sobotka, 
Ph.D., vládou v souladu s čl. 3 odst. 3 Statutu z Legislativní rady vlády odvolán 
(usnesení vlády č. 1356 ze dne 21. prosince 2020). 

 
K jiným změnám ve složení Legislativní rady vlády v roce 2020 nedošlo. 
 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že počet členů Legislativní rady 

vlády se v průběhu roku 2020 snížil o 1 člena, a to na 30 členů (včetně předsedkyně 
Legislativní rady vlády a 3 místopředsedů Legislativní rady vlády). 

 
Vývoj personálního složení Legislativní rady vlády v roce 2020 je uveden 

v následující tabulce. 
 

Mgr. Marie Benešová předsedkyně  

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. místopředseda  

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. místopředseda  

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. místopředseda  
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prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. člen  

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.  člen  

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. člen  

JUDr. Radek Doležel  člen  

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  člen  

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. člen  

JUDr. Václav Henych člen  

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. člen  

JUDr. Miloslav Jindřich člen  

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. člen † 17. srpna 2020 

Mgr. František Korbel, Ph.D.  člen  

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

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.  člen  

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. členka  

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.  člen  

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. členka  

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. člen  

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. členka  

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. člen od 1. ledna 2020 

doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald 

Christian Scheu, Ph.D.  
člen  

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. člen do 21. prosince 2020 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. člen  

JUDr. Jaroslav Svejkovský člen  

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  členka  
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prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. členka  

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

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. člen  

JUDr. Michal Žižlavský člen  

 
Legislativní rada vlády měla ke konci roku 2020 celkem 30 členů, z nichž 1 členka 

byla její předsedkyní a 3 členové zastávali funkci místopředsedů Legislativní rady vlády. 
Seznam členek a členů Legislativní rady vlády k 31. prosinci 2020 je uveden 
v následující tabulce.  
 

Mgr. Marie Benešová předsedkyně 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. místopředseda 

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. místopředseda 

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. místopředseda 

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. člen 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.  člen 

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. člen 

JUDr. Radek Doležel  člen 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  člen 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. člen 

JUDr. Václav Henych člen 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. člen 

JUDr. Miloslav Jindřich člen 

Mgr. František Korbel, Ph.D.  člen 

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

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.  člen 

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. členka 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.  člen 
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JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. členka 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. člen 

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. členka 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. člen 

doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. člen 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. člen 

JUDr. Jaroslav Svejkovský člen 

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  členka 

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. členka 

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

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. člen 

JUDr. Michal Žižlavský člen 

 
Pokud jde o poměr zastoupení mužů a žen v Legislativní radě vlády, nedošlo 

v roce 2020 prakticky k žádným výraznějším změnám. V roce 2020 došlo k dílčímu 
oslabení počtu mužských členů o jednoho při zachování počtu žen jako členek, 
což se projevilo pouze nepatrným zvýšením poměru zastoupení žen v Legislativní radě 
vlády z cca 19 % na konci roku 2019 na 20 % na konci roku 2020. Na konci roku 2020 
(k 31. prosinci 2020) tedy měla Legislativní rada vlády celkem 30 členek a členů, z toho 
24 členů – mužů a 6 členek – žen.  

 
 

B. Činnost Legislativní rady vlády                  
 

Vlastní činnost Legislativní rady vlády 
 
V roce 2020 bylo Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, 

předloženo celkem 386 legislativních návrhů, z toho  
 

- 156 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní),  
- 5 věcných záměrů zákonů,  
- 76 návrhů nařízení vlády a  
- 149 návrhů vyhlášek. 
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Porovnání počtu legislativních návrhů předložených Legislativní radě vlády 
a jejím pracovním komisím za posledních 5 let, tj. v letech 2016 – 2020, uvádí 
následující tabulka.  

 

Rok Počet návrhů 

2016 373 

2017 325 

2018 289 

2019 285 

2020 386 

 
Zasedání Legislativní rady vlády byla v roce 2020 obdobně jako v předchozích 

letech plánována předem na jednotlivá pololetí roku tak, aby Legislativní rada vlády 
zasedala zpravidla ve 14denním intervalu. Z celkového počtu 23 naplánovaných 
zasedání se v roce 2020 uskutečnilo 15 zasedání Legislativní rady vlády. Mimo původní, 
plánovaný program zasedání Legislativní rady vlády bylo zorganizováno 1 její 
mimořádné jednání (19. února 2020), a to z důvodu potřeby projednat časově naléhavý 
a podstatný legislativní návrh1. 

 
Důvodem neproběhnutí 8 zasedání Legislativní rady vlády byla kromě významu, 

rozsahu a dopadů předkládaných legislativních návrhů nebo časové naléhavosti jejich 
přijetí skutečnost, že Odbor vládní legislativy, resp. Sekce Legislativní rady vlády byla 
nucena mnohem pečlivěji volit materiály, které tento poradní orgán vlády projedná, a to 
mimo jiné i s ohledem na omezené možnosti pořádání zasedání orgánů tohoto 
charakteru z důvodu omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády ČR proti šíření 
onemocnění covid-19.  

 
V důsledku uvedených opatření Legislativní rada vlády od poloviny března 2020 

do poloviny května 2020 vůbec nezasedala. Vzhledem k nezbytnosti projednat některé 
významné legislativní materiály a k výše uvedeným přetrvávajícím opatřením 
neumožňujícím uspořádat zasedání Legislativní rady vlády v některé z budov Úřadu 
vlády ČR bylo následně přistoupeno ke konání zasedání Legislativní rady vlády ve 
formě videokonference. Díky přechodnému zlepšení epidemické situace bylo v létě 2020 
opět umožněno prezenční konání zasedání Legislativní rady vlády za osobní přítomnosti 
jejích členů, a to až do podzimu 2020, kdy bylo s ohledem na tehdejší epidemickou 
situaci opětovně přistoupeno k videokonferenční formě zasedání. V této formě se pak 
zasedání Legislativní rady vlády konala po zbytek roku 2020. Z dohromady 16 
uskutečněných zasedání Legislativní rady vlády v roce 2020 tak proběhlo celkem 7 
zasedání Legislativní rady vlády právě ve formě videokonference. 

 
Legislativní rada vlády projednala v roce 2020 celkem 31 legislativních materiálů; 

z toho 

                                                 
1
 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (čj. 1196/19). 
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- 27 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní) a  
- 4 věcné záměry zákonů. 
 

Legislativní rada vlády v roce 2020 neprojednala žádný návrh prováděcího 
právního předpisu ani žádný nelegislativní materiál. 

 
Z celkového počtu 31 legislativních materiálů, které byly Legislativní radou vlády 

v roce 2020 projednávány, Legislativní rada vlády doporučila schválit 25 návrhů (81 %), 
z toho 14 svým stanoviskem a 11 stanoviskem své předsedkyně. V 17 případech 
doporučila jejich schválení hned po prvním projednání; v 8 případech Legislativní rada 
vlády doporučila návrh schválit po jeho opakovaném projednání, resp. po předložení 
jeho upraveného znění. U žádného z předložených legislativních materiálů Legislativní 
rada vlády nezaujala závěr nedoporučit vládě schválení předloženého návrhu. 
Projednání 6 legislativních materiálů Legislativní radou vlády nebylo v roce 2020 
dokončeno; důvodem bylo nepředložení upraveného znění návrhu na základě 
doporučení Legislativní rady vlády. 

 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády 

v roce 2020 v členění podle předkladatele a výsledku projednání (tzv. úspěšnost 
předkladatele) je uveden v příloze č. 1 k této zprávě. 

 
Legislativní rada vlády v roce 2020 přerušila projednání celkem 22 návrhů, 

z nichž 16 bylo po tomto přerušení na doporučení Legislativní rady vlády dopracováno 
a bylo k nim v 5 případech vypracováno souhlasné stanovisko Legislativní rady 
vlády, v 11 případech souhlasné stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády, v 6 
případech pak, jak již bylo výše zmíněno, nebylo projednání legislativních materiálů 
v roce 2020 dokončeno.  
 

V roce 2020 Legislativní rada vlády projednala 3 návrhy, které projednávala již 
v roce 2019 a které jí byly v roce 2020 předloženy v upravené verzi2.  
 

Přehled legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády v roce 
2020, jejichž projednání bylo přerušeno, resp. byly projednány opakovaně, v členění 
podle předkladatele a s uvedením výsledku jejich projednání tvoří přílohu č. 2 k této 
zprávě.  
 

                                                 
2
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
resp. po změně názvu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (čj. 339/19). 
Návrh zákona o prověřování zahraničních investic, resp. po změně názvu návrh zákona o prověřování zahraničních 
investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) (čj. 741/19).  
Návrh zákona o veřejných dražbách (čj. 858/19). 
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 Mezi složitější či stěžejní návrhy, které Legislativní rada vlády v roce 2020 
projednávala, lze zařadit například návrh zákona o ochraně oznamovatelů a s ním 
souvisejícího doprovodného změnového zákona, návrh zákona o evidenci skutečných 
majitelů, návrh zákona o prověřování zahraničních investic nebo návrh zákona 
o veřejných dražbách a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona, 
kdy se jednalo o nové a složité právní úpravy, nebo 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, zákon č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito 
zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů, v jehož případě se jednalo o věcně 
složitou a rozsáhlou právní úpravu. 
 
 Samostatnou zmínku mezi materiály projednávanými legislativními orgány vlády 
v roce 2020 zaslouží projednávání návrhu stavebního zákona a s ním souvisejícího 
doprovodného změnového zákona jako jedné ze zásadních programových priorit vlády 
Andreje Babiše. Legislativní rada vlády se touto velmi rozsáhlou a náročnou materií 
obou návrhů zákonů na svém zasedání opakovaně a velmi podrobně zabývala. 
Vzhledem k již zmíněnému rozsahu materie se pro opakované projednání návrhu 
rekodifikace stavebního práva zvolila forma dvoudenního zasedání Legislativní rady 
vlády, na kterém se po oba dva dny při zevrubných diskusích předkladatele 
s Legislativní radou vlády postupně nacházel konsenzus ohledně výsledné podoby obou 
návrhů zákonů a stanoviska Legislativní rady vlády k nim. 

 
Jak již bylo uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti Legislativní rady vlády v roce 

2019, stalo se projednávání návrhu zákonné úpravy hromadných žalob, zejména 
z důvodu stanovisek některých zájmových skupin, jichž by se navrhované právní 
regulace dotýkaly, předmětem širších diskusí nejen na půdě odborných periodik, jak je 
obvyklé, ale i v hromadných sdělovacích prostředcích (Respekt, Česká televize apod.). 
Tyto diskuse vyústily počátkem roku 2020 v České televizi, zejména pak v pořadu 
„Otázky Václava Moravce“ vysílaném ve dnech 5. ledna 2020 a 8. března 
2020,  v mylnou a nijak nepodloženou negativní medializaci činnosti Legislativní rady 
vlády zpochybňující její nestrannost a odbornou nezaujatost (např. použitý termín 
„legislativní samoobsluha“ vymyšlený zřejmě tvůrci pořadu pro lepší zasazení 
do kontextu jimi uváděných tvrzení), a to v souvislosti s projednáváním návrhu věcného 
záměru stavebního zákona ad hoc ustavenou komisí složenou z vybraných členů 
Legislativní rady vlády a některých pracovních komisí Legislativní rady vlády 
a především pak v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o hromadných žalobách 
(v upraveném znění pak návrhu zákona o hromadném řízení) a doprovodného 
změnového zákona na zasedáních Legislativní rady vlády  3. října a 12. prosince 2019.  

 
Ve výše uvedeném pořadu České televize byly přímo ze strany jeho tvůrců 

prezentovány zmínky o údajném střetu zájmů některých členů Legislativní rady vlády 
ve vztahu k některým projednávaným materiálům s ohledem na jejich, byť dílčí 
a omezené, působení v advokacii, a to bez jakýchkoli konkrétních důkazů o zastupování 
klientů, kteří by měli mít zájem na nějakém průběhu a vyznění projednání předmětného 
materiálu v Legislativní radě vlády. 
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Na tato tvrzení reagovalo 19 členů Legislativní rady vlády (bez předsedkyně 
a dvou místopředsedů Legislativní rady vlády, kteří jsou přímo státními zaměstnanci 
zařazenými v Sekci Legislativní rady vlády Úřadu vlády) dne 20. ledna 2020 
prohlášením publikovaným na webových stránkách Legislativní rady vlády a zaslaným 
České televizi, v němž tato tvrzení označili za zcela nepodložená a poškozující profesní 
a odbornou reputaci předních českých právních odborníků. Zároveň zdůraznili, 
že neshledali žádný střet zájmů členů Legislativní rady vlády při projednávání návrhu 
zákona o hromadných žalobách, resp. zákona o hromadném řízení, a to ani z důvodů, 
které v pořadu zazněly. Jeden ze zpravodajů Legislativní rady vlády k návrhu zákona 
o hromadných žalobách, resp. zákona o hromadném řízení, doc. JUDr. Bohumil Havel, 
Ph.D., se ve snaze obhájit nestrannost projednání uvedeného návrhu zákona 
Legislativní radou vlády a její připomínky a neexistenci střetu zájmů zúčastnil dne 
8. března 2020 vysílání pořadu „Otázky Václava Moravce“. 

 
Vedle uvedeného prohlášení členů Legislativní rady vlády reagovala na útoky 

na činnost Legislativní rady vlády samostatně také předsedkyně Legislativní rady vlády, 
a to v korespondenci s redaktorem a moderátorem předmětného pořadu České televize 
Václavem Moravcem. Konkrétně tak předsedkyně Legislativní rady vlády učinila svým 
dopisem ze dne 16. ledna 2021, v němž se – vedle odpovědí na dodatečné dotazy 
zaslané dne 9. ledna 2020 moderátorem pořadu v návaznosti na témata týkající se 
Legislativní rady vlády – zároveň vyjádřila k některým konkrétním nepravdivým tvrzením 
a některým skutečnostem, které v pořadu zazněly. V reakci na tento dopis ministryně 
spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády zaslal moderátor pořadu České 
televize „Otázky Václava Moravce“ dne 15. února 2020 předsedkyni Legislativní rady 
vlády další dopis obsahující další otázky a dále tvrzení, která mají vyvrátit fakta 
a argumentaci uvedené v dopise předsedkyně Legislativní rady vlády ze dne 16. ledna 
2020. Na tento dopis reagovala předsedkyně Legislativní rady vlády dopisem ze dne 
28. února 2020 adresovaným moderátorovi pořadu, v němž mu byla znovu a podrobně 
vysvětlena podoba a zákonitosti legislativního procesu, povaha činnosti Legislativní rady 
vlády a rozebrána neadekvátnost jeho tvrzení o možném střetu zájmů některých členů 
Legislativní rady vlády při projednávání návrhu věcného záměru stavebního zákona 
a návrhu zákona o hromadném řízení Legislativní radou vlády. 

 
Zmíněný negativní postoj moderátora a tvůrců pořadu Otázky Václava Moravce 

vůči činnosti, složení a postavení Legislativní rady vlády byl následně moderátorem 
pořadu přenesen formou žádostí o poskytnutí informací o činnosti Legislativní rady vlády 
do roviny řízení o odmítnutí poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně stále 
pokračuje dosud neukončeným sporem moderátora s Úřadem vlády o rozsah a podobu 
poskytování záznamů z jednání poradních orgánů vlády v řízení před správními soudy.      

     

Výše popsaná nová zkušenost vtahování nestranného odborného poradního 
orgánu vládu do věcné a fakticky již politické diskuse nad některými legislativními 
předlohami bude i do budoucna podnětem ke snahám o ochranu dlouhodobě nastavené 
vysoké míry odbornosti a nestrannosti členů Legislativní rady vlády a o další posílení její 
ochrany vůči vnějším mediálním či jiným útokům.    
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Proces projednávání a posuzování legislativních návrhů Legislativní radou vlády 
a jejími orgány končí zpracováním konečného stanoviska Legislativní rady vlády, 
popřípadě stanoviska předsedy Legislativní rady vlády. 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 obsahu i formě 
zpracování, jakož i zhodnocení jejich vnitřní srozumitelnosti a souladnosti. 

 
 Na základě kontinuálního vyhodnocení činnosti Legislativní rady vlády nejenom 
v roce hodnoceném v této výroční zprávě lze uzavřít, že projednávání legislativních 
návrhů v Legislativní radě vlády a v jejích pracovních komisích výrazným způsobem 
pozitivně ovlivňuje kvalitu zejména legislativních návrhů předkládaných vládě, vede 
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 
brání případnému přerušení projednávání legislativních návrhů na úrovni vlády z důvodu 
nezpůsobilosti některých návrhů k projednání a následnému předložení Parlamentu 
České republiky.  
 

Roli Legislativní rady vlády 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. 
 
Zpravodajové 
 

K projednání každého jednotlivého bodu programu zasedání Legislativní rady 
vlády jsou z řad členů Legislativní rady vlády vždy určeni zpravodajové. V roce 2020 byli 
zpravidla stanoveni ke každému návrhu 2 zpravodajové; tento postup má zajistit, aby 
legislativní návrhy, které většinou zasahují do více právních oblastí, byly komplexně 
posouzeny odborníky s různými právními specializacemi. V případě složitějších 
a rozsáhlejších legislativních materiálů bývá výjimečně přistoupeno ke stanovení 3 
zpravodajů, což se v roce 2020 týkalo celkem 4 legislativních materiálů3. Naopak 
v případě jednodušších či méně rozsáhlých legislativních materiálů vztahujících 
se převážně k jedné oblasti práva se zpravidla určí pouze 1 zpravodaj. V roce 2020 
to byl případ 12 legislativních materiálů, v 10 případech šlo o návrhy zákonů, 
ve 2 případech o návrhy věcných záměrů zákonů.  
 

                                                 
3
 Návrh zákona o veřejných dražbách (čj. 858/19). 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách (čj. 861/19). 
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, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů 
(čj. 1144/19). 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (čj. 1135/20). 
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K přípravě zpravodajské zprávy má zpravodaj k dispozici vlastní legislativní 
materiál předložený vládě, návrh stanoviska Legislativní rady vlády zpracovaný 
Odborem vládní legislativy, zápisy ze schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády 
a stanovisko Odboru kompatibility. 
 
Účastníci zasedání Legislativní rady vlády 
 
 Pokud jde o okruh účastníků zasedání Legislativní rady vlády, i v roce 2020 byli 
podle čl. 1 bodu 4 Jednacího řádu Legislativní rady vlády na její zasedání zváni:  
 
a) členové Legislativní rady vlády, 
b) předkladatel – člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy – 

který předložil vládě k projednání věcný záměr zákona, návrh zákona nebo 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 vlády, 
f) náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády, resp. osoba pověřená řízením 

Sekce Legislativní rady vlády, 
g) ředitel Odboru vládní legislativy a státní zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, 

který návrh stanoviska Legislativní rady vlády vypracoval, ředitel Odboru 
kompatibility a státní 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 vlády, jde-li o návrh právního předpisu týkajícího se právní regulace této 
profesní komory, 

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

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

l) další osoby podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády. 
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C. Zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády 
 
Návrhy stanovisek Legislativní rady vlády, stanoviska Legislativní rady vlády 

i stanoviska předsedy či předsedkyně Legislativní rady vlády vypracovává Odbor vládní 
legislativy ve spolupráci s Odborem kompatibility. 
 
Odbor vládní legislativy 
 

Odbor vládní legislativy za rok 2020 vypracoval k návrhům právních předpisů 
celkem 16 stanovisek Legislativní rady vlády a 213 stanovisek předsedkyně Legislativní 
rady vlády, z nichž 14 bylo vypracováno k upravenému materiálu po přerušení jeho 
projednávání v Legislativní radě vlády. Stanoviska předsedy Legislativní rady vlády 
se vypracovávají na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády podle čl. 4 
bodu 3 Statutu k materiálům předloženým vládě k projednání, které nebyly předloženy 
k projednání Legislativní radě vlády. 

 
V době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií covid-19 bylo 

zpracování stanovisek Legislativní rady vlády nebo předsedkyně Legislativní rady vlády 
významně ztíženo, zejména pak byla stanoviska u části legislativních materiálů 
souvisejících s bojem s epidemií covid-19 v některých případech z důvodu časové 
naléhavosti jejich přijetí zpracovávána ve velmi omezeném termínu, často i mimo 
obvyklou pracovní dobu nebo ve dnech pracovního klidu anebo v časové tísni těsně 
před schůzí vlády a byla publikována až těsně před započetím nebo výjimečně dokonce 
i průběhu zasedání vlády. 

 
Mimo již výše uvedených 16 zasedání Legislativní rady vlády Odbor vládní 

legislativy v roce 2020 zorganizoval (a státní zaměstnanci v něm zařazení se v případě, 
že se projednávaly návrhy zákona včetně návrhů ústavního zákona, návrhy věcného 
záměru zákona nebo návrhy nařízení vlády, zúčastnili) celkem 86 schůzí pracovních 
komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly podle rozhodnutí 
předsedkyně Legislativní rady vlády legislativní návrhy předložené vládě a dále návrhy 
vyhlášek předložené ústředními správními úřady k projednání Legislativní radě vlády 
(vláda návrhy vyhlášek neprojednává).  

 
Státní zaměstnanci Odboru vládní legislativy se rovněž aktivně podíleli 

na dopracování návrhů právních předpisů, zejména těch, jejichž projednání bylo 
Legislativní radou vlády přerušeno a předkladateli bylo uloženo vypracovat upravené 
znění návrhu a předložit jej Legislativní radě vlády k opětovnému projednání nebo 
za účelem dopracování konečného stanoviska Legislativní rady vlády, resp. stanoviska 
předsedkyně Legislativní rady vlády. Jednání, která se v těchto případech se zástupci 
předkladatele návrhu vedou, probíhají nejen za účasti státních zaměstnanců zařazených 
v Odboru vládní legislativy, ale také za účasti příslušných náměstků a běžně 
i zpravodajů Legislativní rady vlády. 
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Odbor kompatibility 
 

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

 
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 vlády nepodaří 
odstranit, je předložen k rozhodnutí Legislativní radě vlády. Pokud předkladatel 
neakceptoval ani doporučení Legislativní rady vlády, je rozpor předložen prostřednictvím 
stanoviska Legislativní rady vlády k posouzení a rozhodnutí vládě. 

 
V průběhu roku 2020 vypracoval Odbor kompatibility 419 stanovisek týkajících 

se slučitelnosti návrhů vnitrostátních právních předpisů s právem Evropské unie. Z toho 
272 stanovisek tvořila stanoviska k materiálům určeným do meziresortního 
připomínkového řízení; stanovisek určených pro Legislativní radu vlády a její pracovní 
komise, případně pro jednání vlády, bylo 147. Odbor kompatibility rovněž v rámci 
meziresortního připomínkového řízení vypracoval 18 stanovisek k nelegislativním 
materiálům a posoudil také 127 tzv. poslaneckých iniciativ (návrhy předložené 
poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo zastupitelstvem vyššího územního 
samosprávného celku). Celkem tedy Odbor kompatibility vypracoval 564 stanovisek 
či vyjádření. 

 
Mezi významné a složité materiály, které byly Odborem kompatibility v průběhu 

roku 2020 hodnoceny a které měly podstatný vliv na plnění legislativních závazků vůči 
EU, patří návrh zákona o ochraně oznamovatelů a změnový zákon k němu, návrh 
zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, návrh zákona 
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu), návrh zákona o podpoře 
nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb 
v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel), návrh zákona 
o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání (zákon o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání), návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní 
území Evropské unie, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů, návrh 
novely zákona o veterinární péči, návrh novely zákona o léčivech, návrh novely zákona 
o dráhách, návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
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komunikacích, návrh novely zákona o civilním letectví, návrh novely zákona o bankách, 
návrh novely zákona o ozdravných postupech, návrh novely zákona o elektronických 
komunikacích, návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a mnohé další. 

 
Mimoto byl Odborem kompatibility v průběhu roku 2020 nadále rozvíjen 

a spravován Informační systém pro aproximaci práva (ISAP), který poskytuje komplexní 
informace o předpisech EU od jejich vzniku na unijní úrovni až po zapracování 
publikovaných předpisů EU do právního řádu České republiky. Elektronický systém 
ke své činnosti využívaly jak resorty, tak samotný Odbor kompatibility a jeho 
prostřednictvím bylo vykazováno plnění povinností uložených Metodickými pokyny 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii a Směrnicí vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady 
a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu 
nebo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého 
jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie). 
ISAP poskytoval prostřednictvím 14 aktivních databází uživatelům (též Parlamentu 
České republiky a v omezené míře i veřejnosti) informace o navrhovaném i platném 
právu Evropské unie, o dokumentech Rady EU a souvisejících dokumentech 
vypracovaných příslušnými českými orgány (např. stanoviska pro Parlament, rámcové 
pozice apod.), o vnitrostátních implementačních právních předpisech a legislativním 
procesu, o provádění notifikace transpozičních předpisů ke směrnicím EU Evropské 
komisi a o řízeních o porušení práva Evropské unie. V průběhu roku 2020 byly 
prováděny úpravy databází k zabezpečení jejich funkčnosti a z hlediska vylepšení 
použitelnosti a zvýšení informovanosti pro uživatele. Nově byla vytvořena databáze 
evidující a sledující úkoly uložené gestorům a předkladatelům usneseními vlády 
v souvislosti s projednáváním čtvrtletních Zpráv o stavu přidělování gescí a plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a dále 
databáze evidující a sledující podněty, adresované Odborem kompatibility gestorům 
předpisů Evropské unie za účelem vyřešení některých zjištěných nedostatků v oblasti 
implementace práva Evropské unie a jeho vykazování. Rovněž byly zahájeny práce na 
novém elektronickém systému zpracování srovnávacích tabulek prostřednictvím 
databáze ISAP. 
 
Separátní jednání 
 

V průběhu posuzování návrhů právních předpisů Legislativní radou vlády nebo již 
po projednání návrhů pracovními komisemi Legislativní rady vlády bylo v některých 
případech ke konkrétnímu návrhu právního předpisu nezbytné uskutečnit tzv. separátní 
jednání. Tato jednání jsou nejčastěji svolávána na úrovni náměstků ministrů nebo 
ředitelem Odboru vládní legislativy za účasti příslušného náměstka ministra 
zastupujícího předkladatele a kromě nich se jich někdy účastní i vybraní členové 
Legislativní rady vlády (nejčastěji zpravodajové), další zástupci předkladatele a státní 
zaměstnanci Sekce Legislativní rady vlády. Jednání se konají buď za účelem 
dopracování předloženého návrhu předkladatelem a jeho opětovného předložení 
Legislativní radě vlády k projednání v podobě upraveného znění, nebo za účelem 
dopracování konečného stanoviska Legislativní rady vlády, resp. předsedy Legislativní 
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rady vlády pro vládu. Cílem je odstranit právní nedostatky předložených návrhů právních 
předpisů, které by jinak vedly k zastavení legislativního procesu. 
 

V roce 2020 se takto uskutečnilo povícero separátních jednání, jejichž 
předmětem bylo projednání těchto 15 návrhů: 

 
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, čj. 339/19); 

- návrh zákona o prověřování zahraničních investic (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
čj. 741/19); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, čj. 914/19); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, čj. 1038/19); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Ministerstvo obrany, 
čj. 15/20); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (Národní 
bezpečnostní úřad, čj. 39/20); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony (Ministerstvo práce a sociálních věcí, čj. 108/20); 

- návrh zákona o metrologii (Ministerstvo průmyslu a obchodu, čj. 285/20); 
- návrh stavebního zákona (Ministerstvo pro místní rozvoj, čj. 563/20); 
- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního 

zákona (Ministerstvo pro místní rozvoj, čj. 564/20); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, čj. 794/20); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvo pro místní rozvoj, čj. 998/20); 
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- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další související zákony (Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, čj. 1038/20); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů (Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace, čj. 1097/20); 

- návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně 
některých zákonů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, čj. 1172/20). 

 
 
D. Posuzování dalších legislativních návrhů 
 
Návrhy předložené poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo zastupitelstvem 
vyššího územního samosprávného celku 
 

Podle čl. 20 odst. 1 Legislativních pravidel vlády do působnosti předsedy 
Legislativní rady vlády 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 
vyššího územního samosprávného celku.  
 

V roce 2020 požádal předseda Poslanecké sněmovny vládu o vyjádření k celkem 
118 návrhům zákonů, jejichž předkladatelem nebyla vláda; jejich složení 
podle předkladatele bylo následující: 
 
poslanec nebo skupina poslanců 107 
Senát  3 
zastupitelstvo kraje 8 

 
 Tyto legislativní předlohy sice nebyly projednávány Legislativní radou vlády nebo 

jejími pracovními komisemi, Sekce Legislativní rady vlády k nim však 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. 

 
 

Návrhy krizových opatření 
 
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci způsobené výskytem koronaviru 

SARS-CoV-2 v roce 2020 byl na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (dále jen 
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„ústavní zákon o bezpečnosti České republiky“), vyhlášen nouzový stav, a to zpočátku 
od 12. března 2020 do 17. května 2020 a následně od 5. října 2020 s přesahem 
do následujícího roku.  

 
Na základě vyhlášených nouzových stavů v souladu s čl. 6 ústavního zákona 

o bezpečnosti České republiky a v intencích § 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „krizový zákon“), vydávala vláda široké spektrum krizových opatření, která měla 
v obecné rovině především za cíl zpomalit šíření onemocnění covid-19, zabránit kolapsu 
zdravotnického systému a eliminovat počty osob s těžkým průběhem onemocnění. 

 
Uvedená ustanovení krizového zákona poskytují vládě široký prostor k vymezení 

povinností či omezení tvořících obsah krizového opatření, jakož i osob a území, jichž 
se toto krizové opatření má týkat. Může jít o stanovení obecného pravidla chování 
adresovaného neurčitému počtu osob, není ale vyloučeno, aby se krizové opatření 
týkalo i jen určité konkrétní věci nebo dopadalo na určitý konkrétně vymezený okruh 
adresátů. 

 
Návrhy těchto krizových opatření, bez ohledu na jejich podobu a obsah, nebyly 

projednávány Legislativní radou vlády ani jejími pracovními komisemi. Legislativní rada 
vlády a její pracovní komise žádným způsobem návrhy krizových opatření neposuzovaly 
a ani k nim nepřijaly žádné stanovisko. 

 
Stejně tak nebyly návrhy krizových opatření posuzovány Sekcí Legislativní rady 

vlády, která se nepodílela na jejich přípravě, tyto návrhy jí nebyly předloženy 
k připomínkám a ani k nim nezpracovávala žádné stanovisko. 

 
 

E. Vybrané ukazatele týkající se činnosti Legislativní rady vlády a jejích 
pracovních komisí za léta 2016 až 2020 a jejich srovnání za rok 2020 s rokem 
2019 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Srovnání 
2020-2019 

Počet legislativních 
materiálů předložených 
vládě a Legislativní radě 
vlády 
(věcné záměry zákonů, 
návrhy zákonů, návrhy 
nařízení vlády) 

197 126 137 153 237 + 84 

Počet legislativních 
materiálů předložených 
pracovním komisím 
Legislativní rady vlády  
(návrhy vyhlášek) 

176 199 152 132 149 + 17 
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Počet legislativních 
materiálů předložených 
Legislativní radě vlády a 
jejím pracovním komisím 
(celkem) 

373 325 289 285 386 + 101 

Počet návrhů zákonů, 
jejichž předkladatelem 
není vláda 

90 52 120 104 118 + 14 

Počet zasedání 
Legislativní rady vlády 

21 14 10 16 16 + 0 

Počet materiálů 
projednaných Legislativní 
radou vlády 

56 25 18 30 31 + 1 

Počet stanovisek 
Legislativní rady vlády 
k návrhům právních 
předpisů 

47 13 9 14 16 + 2 

Počet stanovisek 
předsedy Legislativní rady 
vlády k návrhům právních 
předpisů 

151 105 118 120 213 + 93 

Počet zasedání 
pracovních komisí 
Legislativní rady vlády  

146 99 78 115 86 - 29 

Náklady na činnost 
Legislativní rady vlády 
v Kč (včetně pracovních 
komisí) 

3 000 000 3 428 450 2 744 150 3 557 150 3 977 850 + 420 700 

 
Z uvedeného srovnání je v roce 2020 patrný významný nárůst počtu legislativních 

materiálů předložených vládě k projednání, což bylo způsobeno především stavem 
vyvolaným epidemií covid-19 a nezbytností zmírnit její negativní dopady. Značný počet 
legislativních materiálů předložených vládě tak reagoval zejména na krizová opatření 
přijatá v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií covid-19 nebo 
souvisel s řešením dopadů této epidemie. Tyto legislativní materiály nebyly z důvodu 
časové naléhavosti jejich přijetí projednány Legislativní radou vlády ani jejími pracovními 
komisemi, a tedy se neprojevují ve statistikách těmito orgány projednaných materiálů. 

Z původně plánovaných 23 zasedání na rok 2020 se uskutečnilo 16 zasedání 
Legislativní rady vlády, z toho 1 zasedání bylo připraveno mimořádně, což odpovídá 
počtu zasedání uskutečněných v roce 2019. Důvodem neproběhnutí některých 
zasedání Legislativní rady vlády v předem naplánovaných termínech byla kromě 
významu, rozsahu a dopadů předkládaných legislativních návrhů nebo časové 
naléhavosti jejich přijetí skutečnost, že Odbor vládní legislativy, resp. Sekce Legislativní 
rady vlády byla nucena mnohem pečlivěji volit materiály, které tento poradní orgán vlády 
projedná, a to mimo jiné i s ohledem na omezené možnosti pořádání zasedání orgánů 
tohoto charakteru z důvodu omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády ČR proti 
šíření onemocnění covid-19.  
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Výše uvedená opatření dopadla i na činnost pracovních komisí Legislativní rady 
vlády, které se na jaře 2020 nesvolávaly a legislativní materiály byly v této době 
projednávány výhradně ve zkráceném řízení v tzv. proceduře per rollam. Ve srovnání 
s předchozím rokem tak lze zaznamenat výraznější pokles počtu uskutečněných schůzí 
pracovních komisí a naopak značný nárůst počtu zkrácených řízení. Srovnání počtu 
schůzí pracovních komisí a zkrácených řízení je uvedeno v přílohách č. 3 a 7.  

Nárůst počtu legislativních materiálů předložených vládě k projednání v roce 2020 
se projevil výrazným zvýšením počtu vypracovaných stanovisek předsedkyně 
Legislativní rady vlády, přičemž tento počet zdaleka převyšuje počet stanovisek 
předsedy či předsedkyně Legislativní rady vlády vypracovaných v letech 2016, 2017, 
2018 nebo 2019. 

Přestože se i v rámci legislativní aktivity poslanců, Senátu nebo zastupitelstev 
krajů projevila iniciativa řešit negativní dopady vyvolané epidemií covid-19, počet návrhů 
zákonů předložených těmito předkladateli a zaslaných k vyjádření vládě se oproti roku 
2018 nebo 2019 významně neliší. Vzhledem k jejich vysokému počtu však byla příprava 
návrhů stanovisek vlády k těmto iniciativám v roce 2020 stejně jako v předchozích letech 
jednou ze stěžejních činností Odboru vládní legislativy.  

 
 
F. Pracovní komise Legislativní rady vlády 
 

Pracovní komise Legislativní rady vlády jsou významným a nezastupitelným 
odborným orgánem Legislativní rady vlády, které v zásadě posuzují nejenom všechny 
legislativní návrhy předložené vládě, ale také všechny návrhy vyhlášek ústředních 
správních úřadů a České národní banky, které vláda neprojednává. 

 
V roce 2020 fungovaly tyto pracovní komise Legislativní rady vlády: 

 
- pro veřejné právo I - správní právo č. 1 
- pro veřejné právo I - správní právo č. 2 
- pro veřejné právo I - správní právo č. 3 
- pro veřejné právo II - finanční právo 
- pro veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci 
- pro veřejné právo IV - evropské právo 
- pro soukromé právo 
- pro trestní právo 
- pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

Pokud jde o personální vývoj pracovních komisí Legislativní rady vlády, došlo 
v roce 2020 pouze k pár změnám. Ještě na konci roku 2019 byl s účinností od 1. ledna 
2020 na návrh předsedkyně Legislativní rady vlády jmenován dosavadní místopředseda 
pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo novým předsedou této komise 
a z řad stávajících členů komise byl jmenován i její nový místopředseda. Ke stejnému 
datu došlo rovněž ke jmenování nového člena do pracovní komise pro hodnocení 
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dopadů regulace (RIA). Následně došlo v průběhu roku 2020 pouze ke dvěma změnám. 
Na konci dubna 2020 rezignoval člen pracovní komise pro trestní právo, v září 2020 byl 
odvolán na vlastní žádost místopředseda pracovní komise pro veřejné právo I – správní 
právo č. 1, a to jak z funkce místopředsedy této pracovní komise, tak i z funkce jejího 
člena. 

 
V roce 2020 měla jedna pracovní komise Legislativní rady vlády v průměru 

12 členů. Na počátku roku 2020 byly nejpočetnější pracovní komise pro veřejné právo I 
– správní právo č. 1 a pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA), které 
měly shodně po 14 členech. V průběhu roku 2020 však v důsledku odvolání člena došlo 
v případě pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 1 ke snížení tohoto 
počtu. Nejméně početnou byla v roce 2020 stejně jako v předchozích letech pracovní 
komise pro trestní právo, která měla na konci roku 2020 pouze 7 členů.  

 
Jedná-li se o zastoupení žen v pracovních komisích Legislativní rady vlády, jsou 

v jedné pracovní komisi v průměru 3 členky. Genderově nejvyváženější byla v roce 2020 
pracovní komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci (6 členek 
z celkem 12 členů, tj. 50% zastoupení žen). Nejslabší je z tohoto pohledu pracovní 
komise pro trestní právo, jejímiž členy jsou dlouhodobě pouze muži.  

 
Seznam členů jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády včetně 

personálních změn v jejich složení je uveden v příloze č. 3 k této zprávě, kde je rovněž 
uveden i počet schůzí jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády 
a strukturovaný počet projednaných legislativních materiálů.  

 
Pracovní komise Legislativní rady vlády 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.  
 

Schůze pracovních komisí Legislativní rady vlády byly v roce 2020 plánovány 
ve stejných intervalech jako v předchozích letech. Schůze pracovních komisí pro veřejné 
právo I zaměřené na správní právo a pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA) tak byly plánované ve 3týdenních intervalech, schůze pracovní komise pro veřejné 
právo II - finanční právo, pracovní komise pro veřejné právo IV - evropské právo 
a pracovní komise pro soukromé právo pak ve 14denních intervalech. Schůze pracovní 
komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci byly plánované v měsíčních 
cyklech. Pracovní komise pro trestní právo neměla jako v předchozích letech stanoven 
harmonogram schůzí, neboť schůze této pracovní komise se svolávají ad hoc, a to 
podle množství a charakteru postoupených legislativních návrhů k projednání. 

 
Mimo naplánované termíny lze svolat schůze pracovních komisí Legislativní rady 

vlády podle potřeby i v mimořádně stanovených termínech, respektive v tzv. zkráceném 
řízení, v souladu s Jednacím řádem Legislativní rady vlády.  

 
V roce 2020 byla činnost pracovních komisí Legislativní rady vlády významně 

ztížena. V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády ČR proti šíření 
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onemocnění covid-19 se plánované schůze pracovních komisí Legislativní rady vlády 
na jaře 2020 nekonaly a legislativní materiály byly v této době projednávány výhradně 
ve zkráceném řízení v tzv. proceduře per rollam. V létě 2020 bylo díky zlepšení 
epidemické situace opět umožněno konání schůzí pracovních komisí Legislativní rady 
vlády v plánovaných termínech a za osobní přítomnosti jejich členů, nicméně tento stav 
netrval dlouho a opět od podzimu 2020 nebylo konání těchto schůzí v důsledku tehdejší 
epidemické situace a omezujících opatření zavedených proti šíření onemocnění covid-
19 na Úřadu vlády ČR možné. Oproti situaci na jaře 2020 však bylo přistoupeno 
ke konání schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády ve formě videokonferencí, 
k projednání legislativních materiálů ve formě zkráceného řízení bylo přistupováno spíše 
výjimečně. To se však netýkalo pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA), která k videokonferenční formě projednání legislativních 
materiálů nepřistoupila a její činnost i nadále probíhala výhradně formou zkrácených 
řízení. Do konce roku 2020 žádná schůze pracovní komise Legislativní rady vlády 
za osobní přítomnosti jejich členů už neproběhla. 

 
Srovnání počtu schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády v roce 2020 

podle formy jejich konání a srovnání počtu legislativních materiálů na nich projednaných 
je uvedeno v příloze č. 4 k této zprávě. 

 
Pracovní komise Legislativní rady vlády projednávaly za účasti zástupců 

předkladatelů legislativní materiály předložené vládě (věcné záměry zákonů, návrhy 
zákonů, návrhy nařízení vlády) a zaujímaly k nim příslušná odborná stanoviska.  

 
Pracovní komise Legislativní rady vlády rovněž projednávaly a posuzovaly 

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

 
Přehled legislativních návrhů předložených pracovním komisím Legislativní rady 

vlády v roce 2020 podle druhu a podle předkladatele je uveden v příloze č. 5 k této 
zprávě. 

 
Počet legislativních návrhů zařazených k projednání jednotlivými pracovními 

komisemi Legislativní rady vlády (na schůzi pracovní komise či do zkráceného řízení) 
se liší podle zaměření komisí. Nejvíce legislativních materiálů v roce 2020 projednala 
pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo, která jich v tomto roce projednala 
celkem 86. Dále následovaly pracovní komise pro veřejné právo I zaměřené na oblast 
správního práva, které dohromady projednaly 215 legislativních materiálů, tj. každá 
z nich v roce 2020 průměrně projednala 72 legislativních materiálů. Nejméně vytížené, 
pokud jde o množství projednaných materiálů, byly v roce 2020 tradičně pracovní 
komise pro trestní právo a pracovní komise pro veřejné právo IV - evropské právo.  
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Při stanovování programu jednotlivých schůzí pracovních komisí Legislativní rady 
vlády byly respektovány jak časové možnosti, popř. požadavky předkladatelů, 
tak i věcná zaměření a charakter projednávaných předloh. Zasedání jednotlivých 
pracovních komisí si vyžadovalo obvykle 4 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 vlády, 
přičemž členům pracovních komisí byly příslušné legislativní materiály zasílány 
sekretariátem Sekce Legislativní rady vlády 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 návrhu, tak i s předsedy jednotlivých pracovních komisí. 

 
Jednotlivé legislativní materiály byly projednávány průměrně ve 2 až 3 pracovních 

komisích Legislativní rady vlády, pokud se jedná o věcné záměry zákonů, návrhy 
zákonů a návrhy nařízení vlády. V případě projednání vyhlášek pracovními komisemi 
byl uplatňován přístup, že byly většinou primárně projednávány některou 
z veřejnoprávních komisí, zejména komisemi pro správní právo, a případně podle 
charakteru legislativní předlohy pak ještě v další odborně příslušné pracovní komisi; 
průměrně byly v roce 2020 vyhlášky projednávány v 1 pracovní komisi Legislativní rady 
vlády. 

 
Výše uvedené se však netýká zejména těch legislativních materiálů předložených 

vládě, které reagovaly na krizová opatření přijatá v době nouzového stavu vyhlášeného 
v souvislosti s epidemií covid-19 nebo souvisely s řešením dopadů této epidemie. 
Z důvodu časové naléhavosti jejich přijetí nebyly tyto materiály zařazovány na schůze 
pracovních komisí Legislativní rady vlády ani nebyly těmito komisemi projednány 
ve zkráceném řízení. Celkově nebylo žádnou pracovní komisí Legislativní rady vlády 
projednáno 83 ze 156 vládě předložených návrhů zákonů a 54 ze 76 vládě 
předložených návrhů nařízení vlády, věcné záměry zákonů byly pracovními komisemi 
projednány vždy. Z celkového počtu 237 vládě předložených legislativních materiálů 
(věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a návrhy nařízení vlády) jich nebylo pracovními 
komisemi Legislativní rady vlády projednáno 137, což představuje téměř 58 % všech 
vládě předložených legislativních materiálů. Návrhy vyhlášek, které nespadají mezi 
vládě předkládané legislativní materiály, byly všechny projednány alespoň 1 pracovní 
komisí Legislativní rady vlády. 

 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v roce 2020 na schůzích 

pracovních komisí a ve zkráceném řízení a srovnání počtu legislativních materiálů 
projednaných pracovními komisemi Legislativní rady vlády v letech 2017 - 2020 jsou 
uvedeny v příloze č. 6 k této zprávě.  

 
Stanoviska jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády jsou 

postupována Odboru vládní legislativy, členům Legislativní rady vlády a předkladatelům 
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k dalšímu využití v rámci legislativního procesu prostřednictvím elektronické knihovny 
eKLEP.  

 
Srovnání počtu zasedání jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády 

v letech 2017 – 2020 je uvedeno v příloze č. 7 k této zprávě. 
 

  V roce 2020 bylo rovněž svoláno jedno jednání ad hoc ustavené komise složené 
z vybraných členů všech pracovních komisí Legislativní rady vlády pro veřejné právo I 
zaměřených na správní právo a z vybraných členů pracovní komise Legislativní rady 
vlády pro soukromé právo. Tato ad hoc komise projednala návrh stavebního zákona 
a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona (čj. 563/20 a 564/20). 
 

Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a hodnocení projednávaných návrhů je detailně uveden v příloze č. 8 
k této zprávě.  
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III. Plán činnosti Legislativní rady vlády 
 

Plán zpracování, předkládání a projednávání legislativních materiálů Legislativní 
radou vlády a jejími pracovními komisemi v roce 2020 se odvíjel především 
od plnění Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 ze strany jednotlivých 
předkladatelů návrhů právních předpisů, přičemž byly zohledněny rovněž naléhavé 
legislativní návrhy předložené mimo tento plán.  
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IV. Náklady na činnost Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí 
 

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

Výše odměn jednotlivým členům Legislativní rady vlády podle jejich zařazení 
je stanovena formou hodinové odměny za výkon příslušné funkce4, a to takto:  
 
místopředseda Legislativní rady vlády 650,-Kč/hod. 
člen Legislativní rady vlády 450,-Kč/hod. 
předseda pracovní komise Legislativní rady vlády 
místopředseda pracovní komise Legislativní rady vlády 

700,-Kč/hod. 
400,-Kč/hod. 

člen pracovní komise Legislativní rady vlády 200,-Kč/hod. 
 
 Uvedené hodinové sazby odměn jsou od roku 1998 v zásadě beze změny; 
poslední dílčí úprava byla provedena v roce 2005, kdy byla navýšena hodinová sazba 
odměny členů pracovních komisí Legislativní rady vlády ze 125,-Kč/hod. na 200,-
Kč/hod. 
 

Za rok 2020 byly vyplaceny členům Legislativní rady vlády a jejích pracovních 
komisí odměny v celkové výši 3 977 850 Kč, což je nárůst o 420 700 Kč oproti 
předchozímu roku.  

 
Odměny za práci v Legislativní radě vlády a jejích pracovních komisích byly 

v roce 2020 stejně jako v předchozích letech zúčtovány pololetně.  
  

                                                 
4
 Odměnu nepobírají členové Legislativní rady vlády a pracovních komisí, kteří jsou ve služebním poměru zařazeni 

v Úřadu vlády ČR nebo v pracovním poměru k České republice – Úřadu vlády ČR. 
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V. Opatření k zajištění bezpečnosti při zabezpečování činnosti  
Legislativní rady vlády  

 
Stanovená bezpečnostní opatření na Úřadu vlády ČR si vyžádala ze strany 

Sekretariátu Legislativní rady vlády i v roce 2020 zajišťování osobního doprovodu všech 
zástupců předkladatelů a dalších účastníků zasedání Legislativní rady vlády a schůzí 
pracovních komisí Legislativní rady vlády, jakož i veškerého pohybu těchto osob 
v budovách Úřadu vlády ČR. Členové Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí 
mají vstup do budov Úřadu vlády ČR zajištěn bez doprovodu, a to na základě vydaných 
průkazů ke vstupu do objektů Úřadu vlády ČR.  

 
Za rok 2020 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná mimořádná událost.  
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Příloha č. 1 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády 
v roce 2020 v členění podle předkladatele a výsledku projednávání  

(tzv. úspěšnost předkladatele) 

Předkladatel 
Počet návrhů 
předkladatele 

celkem 

LRV doporučila schválit po LRV 
doporučila 
neschválit 

Projednávání 
v roce 2020 

nedokončeno*) prvním 
projednání 

opakovaném 
projednání 

MF 3 3 0 0 0 

MMR 5 2 3 0 0 

MPO 7 2 4 0 1 

MPSV 2 1 1 0 0 

MSP 5 3 0 0 2 

MV 6 3 0 0 3 

MŽP 1 1 0 0 0 

ÚVČR - RVVI 1 1 0 0 0 

NBÚ 1 1 0 0 0 

Celkem 31 17 8 0 6 

*) předkladatel nepředložil upravené znění návrhu LRV k opětovnému projednání 
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Příloha č. 2 
 

Přehled legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády 
v roce 2020, jejichž projednání bylo přerušeno,  

resp. byly projednávány opakovaně 

(v členění podle předkladatele) 
 

Předkladatel Návrh (čj.) 
Celkový 

počet 
projednání 

Stanovisko Výsledek 

MF 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, zákon č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další zákony 
související s těmito zákony a zákonem 
o evidenci skutečných majitelů  

(čj. 1144/19) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MMR Návrh zákona o veřejných dražbách 

(čj. 858/19) 
2 
(1x v r. 2019) 

stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MMR Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o veřejných dražbách 

(čj. 861/19) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MMR Návrh stavebního zákona  
(čj. 563/20) 

2 stanovisko 
LRV 

souhlas 

MMR Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím 
stavebního zákona 

(čj. 564/20) 

2 stanovisko 
LRV 

souhlas 

MPO Návrh zákona o prověřování 
zahraničních investic  

(čj. 741/19) 

2 
(1x v r. 2019) 

stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
(čj. 339/19) 

2 
(1x v r. 2019) 

stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MPO Návrh zákona o stavebních výrobcích 
a jejich použití do staveb a o změně 
některých zákonů  
(čj. 14/20) 

2 stanovisko 
LRV 

souhlas 
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MPO Návrh věcného záměru zákona 
o zapojení dotčených obcí a jejich 
občanů do řízení směřujících k výběru 
lokality pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech 
a k povolení provozování úložiště 
radioaktivních odpadů  

(čj. 499/20) 

2 stanovisko 
LRV 
 

souhlas 

MPO Návrh zákona o metrologii a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o metrologii) 

(čj. 285/20) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 

MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

(čj. 794/20) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MPSV Návrh zákona o zálohovaném 
výživném na nezaopatřené dítě 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o zálohovaném 
výživném)  
(čj. 802/19) 

2 stanovisko 
LRV 

souhlas 

MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů  

(čj. 1170/19) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů  
(čj. 63/20) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

MSP Návrh zákona o ochraně oznamovatelů  
(čj. 1135/20) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 

MSP Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o ochraně oznamovatelů  
(čj. 1136/20) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 

MV Návrh zákona o munici  
(čj. 1194/19) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 
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MV Návrh zákona o zbraních  
(čj. 1195/19) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 

MV Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o zbraních  
(čj. 74/20) 

1  projednání 
přerušeno 
a v r. 2020 
nedokončeno 

MV Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů, 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. 510/20) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

ÚVČR - RVVI Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů 

(čj. 1097/20) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 

NBÚ Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

(čj. 39/20) 

1 stanovisko 
předsedkyně 
LRV 

souhlas 
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Příloha č. 3 
 

Pracovní komise Legislativní rady vlády 

Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 1 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 1 
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – předseda 

Mgr. Jiří Kaucký – místopředseda*) 

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA 

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. 

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. 

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

JUDr. Petra Linková 

Mgr. Antonín Panák, LL.M. 

Mgr. Lukáš Rothanzl 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA 

JUDr. Miroslav Uřičař 

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D. 

*) odvolán na vlastní žádost z funkce místopředsedy a člena pracovní komise ke dni 4. 9. 2020 
 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 28 0 1 7 37 

 

 

Zákon 

Ústavní zákon 

Věcný záměr zákona 

Nařízení vlády 

Vyhláška 
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 14 12 15 10 

Počet zkrácených řízení 3 8 2 20 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

26 0 1 5 21 53 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 2 0 0 2 16 20 

2017 2018 2019 2020

Zákon 13 15 27 28

Ústavní zákon 0 0 2 0

Věcný záměr zákona 2 1 1 1

Nařízení vlády 16 12 7 7

Vyhláška 55 39 46 37
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Zákon Ústavní zákon Věcný záměr zákona Nařízení vlády Vyhláška
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Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 2 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 2 
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Mgr. Martina Postupová – předsedkyně 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. – místopředseda 

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. 

JUDr. Hynek Brom 

Mgr. Zuzana Brücknerová 

JUDr. Josef Donát, LL.M 

Mgr. Michal Gottwald  

Mgr. Emil Horčička 

Mgr. Iva Hřebíková 

JUDr. Miroslav Sylla 

JUDr. Vít Šťastný, Ph.D. 

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

Mgr. Daniel Vlasák 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 24 0 1 8 37 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 13 11 12 11 

Počet zkrácených řízení 3 7 3 13 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

23 0 1 6 27 57 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 1 0 0 2 10 13 

 

2017 2018 2019 2020

Zákon 8 15 19 24

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 1 0 0 1

Nařízení vlády 5 9 5 8

Vyhláška 64 34 30 37
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Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 3 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 3 
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Mgr. Pavla Katzová – předsedkyně 

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. – místopředseda 

doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 

Mgr. Jan Brož 

Mgr. Miloš Franc 

JUDr. David Hejč, Ph.D. 

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M. 

Mgr. Michal Herudek 

Mgr. et. Mgr. Marie Kotrlá 

Mgr. David Marek 

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D. 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 

Mgr. Petr Vokáč 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 24 0 2 7 39 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 14 15 13 11 

Počet zkrácených řízení 10 10 8 21 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

18 0 1 6 26 51 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 6 0 1 1 13 21 

2017 2018 2019 2020

Zákon 9 19 27 24

Ústavní zákon 0 1 0 0

Věcný záměr zákona 2 0 0 2

Nařízení vlády 16 9 11 7

Vyhláška 46 53 22 39
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Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo II – finanční právo v období 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. – předseda*) 

Mgr. Ing. Petr Jiška - místopředseda**) 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D.       

JUDr. Marie Kohoutová 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 

JUDr. Ladislav Pauker  

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

JUDr. Kristina Škampová 

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA  

Mgr. Ing. Daniel Tyraj 

JUDr. Stanislava Vosková 

*) do 31. 12. 2019 místopředsedou pracovní komise, ke dni 1. 1. 2020 jmenován předsedou pracovní komise 

*) do 31. 12. 2019 členem pracovní komise, ke dni 1. 1. 2020 jmenován místopředsedou pracovní komise 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 37 0 4 9 36 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 17 13 18 15 

Počet zkrácených řízení 20 15 15 27 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

30 0 3 5 21 59 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 7 0 1 4 15 27 

2017 2018 2019 2020

Zákon 24 22 34 37

Ústavní zákon 0 1 0 0

Věcný záměr zákona 5 1 0 4

Nařízení vlády 10 8 2 9

Vyhláška 55 40 24 36
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Pracovní komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci 
 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věci v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

JUDr. Antonín Kottnauer – předseda 

JUDr. Jan Přib, CSc. – místopředseda 

JUDr. Věra Bognárová 

Mgr. Radana Gogová 

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

JUDr. Roman Lang, Ph.D. 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. 

JUDr. Petr Šimerka 

prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.  

Mgr. Ludmila Tomandlová 

JUDr. Helena Úlehlová 

 
 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 17 0 0 4 9 

 
 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 7 8 7 7 

Počet zkrácených řízení 8 4 13 14 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

10 0 0 2 4 16 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 7 0 0 2 5 14 

 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020

Zákon 8 12 14 17

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 5 1 0 0

Nařízení vlády 6 4 3 4

Vyhláška 19 5 1 9
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Pracovní komise pro veřejné právo IV – evropské právo 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro veřejné právo IV – evropské právo 
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Mgr. Ing. Dušan Uher – předseda    

JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D. – místopředsedkyně 

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M. 

Mgr. Lucie Dvořáková, LL.M.     

JUDr. Jan Grinc, Ph.D. 

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

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 26 0 0 2 0 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 10 11 15 15 

Počet zkrácených řízení 0 1 0 5 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

21 0 0 2 0 23 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 5 0 0 0 0 5 

 

2017 2018 2019 2020

Zákon 10 17 21 26

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 0 0 0 0

Nařízení vlády 2 0 0 2

Vyhláška 1 1 0 0
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Pracovní komise pro soukromé právo 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro soukromé právo v období 1. 1. 2020 – 
31. 12. 2020 

JUDr. Václav Bartík – předseda 

JUDr. Zdeněk Čáp – místopředseda  

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. 

Mgr. Daniel Hájek, LL.M. 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

JUDr. Petr Kasík, Ph.D. 

Mgr. Martin Lebeda, Ph.D. 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M 

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. 

JUDr. Vratislav Pospíšil  

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. 

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 32 0 1 2 12 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 11 5 18 9 

Počet zkrácených řízení 11 10 3 22 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

19 0 1 2 3 25 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 13 0 0 0 9 22 

 

2017 2018 2019 2020

Zákon 14 13 38 32

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 4 2 1 1

Nařízení vlády 5 0 2 2

Vyhláška 23 8 6 12
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Pracovní komise pro trestní právo 

 

Přehled členů pracovní komise LRV pro trestní právo v období 1. 1. 2020 – 
31. 12. 2020 

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph. D. – předseda 

JUDr. Tomáš Durdík 

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D. 

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. 

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. 

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. 

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.*) 

*) rezignace na členství v pracovní komisi ke dni 29. 4. 2020 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 6 0 0 0 6 

 

 
 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 2 1 4 2 

Počet zkrácených řízení 9 5 6 8 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

4 0 0 0 0 4 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 2 0 0 0 6 8 

 
 

2017 2018 2019 2020

Zákon 1 6 9 6

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 2 0 0 0

Nařízení vlády 1 0 0 0

Vyhláška 8 0 0 6
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Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

Přehled členů pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně   

JUDr. Petr Solský – místopředseda 

Mgr. Miroslav Dvořák 

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D.  

Mgr. Zdeněk Mandík 

Mgr. Jan Matoušek 

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. 

Marek Ondroušek 

Radek Špicar, M.Phil. 

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.*) 

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. 

Mgr. Martina Vránová 

Mgr. Zdeněk Zajíček 

*) jmenován členem pracovní komise ke dni 1. 1. 2020 

 

 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v roce 
2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 

Počet materiálů 48 0 4 2 1 

 

 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr zákona

Nařízení vlády

Vyhláška
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi v letech 
2017 až 2020 

 
 
 
 

Přehled počtu schůzí pracovní komise a zkrácených řízení v letech 2017 až 2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Počet schůzí pracovní komise 11 13 14 5 

Počet zkrácených řízení 5 4 3 35 

 
 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzi pracovní komise 
a ve zkráceném řízení v roce 2020 

Legislativní materiál Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Projednání materiálu 
na schůzi PK 

19 0 1 0 0 20 

Projednání materiálu 
ve zkráceném řízení 29 0 3 2 1 35 

 

2017 2018 2019 2020

Zákon 24 20 37 48

Ústavní zákon 0 0 0 0

Věcný záměr zákona 5 2 2 4

Nařízení vlády 1 0 3 2

Vyhláška 2 0 2 1
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Příloha č. 4 
 

Srovnání počtu schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády v roce 2020 
podle formy jejich konání a srovnání počtu legislativních materiálů na nich 

projednaných 
 

Srovnání počtu schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády uskutečněných 
v roce 2020 v členění podle formy jejich konání 

 

 

 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných na schůzích pracovních 
komisí Legislativní rady vlády v roce 2020 v členění podle formy jejich projednání 

Název pracovní komise LRV 
Materiály projednané 

prezenčně 
Materiály projednané 

videokonferenčně 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 28 25 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 34 23 

Veřejné právo I – správní právo č. 3 27 24 

Veřejné právo II – finanční právo 31 28 

Veřejné právo III – prac. právo a soc. věci 11 5 

Veřejné právo IV – evropské právo 8 15 

Soukromé právo 20 5 

Trestní právo 4 0 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 20 0 
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právo
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právo

Evropské
právo

Soukromé
právo

Trestní
právo

RIA

Prezenční forma schůze 6 7 7 11 6 5 8 2 5

Videokonferenční schůze 4 4 4 4 1 10 1 0 0

Prezenční forma schůze Videokonferenční schůze
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Příloha č. 5 
 

Přehled legislativních materiálů předložených pracovním komisím Legislativní 
rady vlády v roce 2020 podle resortů 

 
(v členění podle předkladatele a druhu materiálu) 

 

Předkladatel Zákon Ústavní zákon 
Věcný záměr 

zákona 
Nařízení vlády Vyhláška 

MD 5 0 0 3 13 

MZE 6 0 0 8 17 

MPO 13 0 2 13 6 

MŽP 3 0 1 7 12 

MV 16 0 0 12 12 

MZD 13 0 0 3 18 

MMR 10 0 1 5 2 

MŠMT 6 0 0 2 10 

MF 36 0 1 4 16 

MSP 10 0 0 4 12 

MPSV 21 0 0 9 2 

MK 4 0 0 1 0 

MZV 0 0 0 0 1 

MO 3 0 0 4 3 

ÚV ČR 1 0 0 1 0 

NBÚ 2 0 0 0 1 

ČÚZK 1 0 0 0 1 

ČNB 0 0 0 0 14 

ČBÚ 2 0 0 0 1 

ÚOHS 1 0 0 0 0 

BIS 0 0 0 0 0 

ERÚ 0 0 0 0 2 

ČTÚ 0 0 0 0 1 

SÚJB 0 0 0 0 1 

ČSÚ 0 0 0 0 2 

SSHR 0 0 0 0 0 

RRTV 0 0 0 0 0 

ÚPV 1 0 0 0 0 

ÚDHPSPH 0 0 0 0 0 

NÚKIB 1 0 0 0 1 

NSA 1 0 0 0 1 

Celkem 156 0 5 76 149 
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Srovnání počtu návrhů zákonů předložených pracovním komisím Legislativní rady 
vlády v roce 2020 v členění podle předkladatele 

 
 

Srovnání počtu návrhů nařízení vlády předložených pracovním komisím 
Legislativní rady vlády v roce 2020 v členění podle předkladatele 

 
 

Srovnání počtu návrhů vyhlášek předložených pracovním komisím Legislativní 
rady vlády v roce 2020 v členění podle předkladatele 
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Příloha č. 6 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v jednotlivých pracovních 
komisích Legislativní rady vlády v roce 2020  

 
A. Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi 

Legislativní rady vlády v roce 2020 na jejich schůzích a ve zkráceném řízení 
v členění podle jednotlivých pracovních komisí a podle druhu jednotlivých 
legislativních materiálů 

 
 

Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v roce 2020 na schůzi 
pracovní komise Legislativní rady vlády 

Název pracovní komise LRV Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 1 

26 0 1 5 21 53 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 2 

23 0 1 6 27 57 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 3 

18 0 1 6 26 51 

Veřejné právo II  
– finanční právo 

30 0 3 5 21 59 

Veřejné právo III  
– pracovní právo a soc. věci 10 0 0 2 4 16 

Veřejné právo IV  
– evropské právo 

21 0 0 2 0 23 

Soukromé právo 19 0 1 2 3 25 

Trestní právo 4 0 0 0 0 4 

Hodnocení dopadů regulace 
(RIA) 

19 0 1 0 0 20 
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Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných v roce 2020 
ve zkráceném řízení 

Název pracovní komise LRV Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 
zákona 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška Celkem 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 1 

2 0 0 2 16 20 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 2 

1 0 0 2 10 13 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 3 

6 0 1 1 13 21 

Veřejné právo II  
– finanční právo 

7 0 1 4 15 27 

Veřejné právo III  
– pracovní právo a soc. věci 7 0 0 2 5 14 

Veřejné právo IV  
– evropské právo 

5 0 0 0 0 5 

Soukromé právo 13 0 0 0 9 22 

Trestní právo 2 0 0 0 6 8 

Hodnocení dopadů regulace 
(RIA) 

29 0 3 2 1 35 

 
 
 

B. Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi 
Legislativní rady vlády v letech 2017 – 2020 

 

Název pracovní komise LRV 2017 2018 2019 2020 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 86 67 83 73 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 78 58 54 70 

Veřejné právo I – správní právo č. 3 73 82 60 72 

Veřejné právo II – finanční právo 94 72 60 86 

Veřejné právo III – pracovní právo a soc. věci 38 22 18 30 

Veřejné právo IV – evropské právo 13 18 21 28 

Soukromé právo 46 23 47 47 

Trestní právo 12 6 9 12 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 32 22  44 55 
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Příloha č. 7 
 

Srovnání počtu zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády  
v letech 2017 - 2020  

 
 

(v členění podle jednotlivých pracovních komisí  
a v členění na běžná zasedání „Z“ a zkrácená řízení „ZŘ“) 

 

Název pracovní komise LRV 
2017 2018 2019 2020 

Z ZŘ Z ZŘ Z ZŘ Z ZŘ 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 1 

14 3 12 8 15 2 10 20 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 2 

13 3 11 7 12 3 11 13 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 3 

14 10 15 10 13 8 11 21 

Veřejné právo II  
– finanční právo 

17 20 13 15 18 15 15 27 

Veřejné právo III  
– pracovní právo a soc. věci 7 8 8 4 7 13 7 14 

Veřejné právo IV  
– evropské právo 

10 0 11 1 15 0 15 5 

Soukromé právo 11 11 5 10 18 3 9 22 

Trestní právo 2 9 1 5 4 6 2 8 

Hodnocení dopadů regulace 
(RIA) 

11 5 13 4 14 3 5 35 
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          Příloha č. 8 

 
Jednání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace 

v roce 2020 
 

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 regulace (Regulatory Impact Assessment - RIA) 

u předkládaných návrhů právních předpisů, tj. u zákonů, nařízení vlády, vyhlášek 
a rovněž věcných záměrů zákona (právní předpisy). Komise RIA byla zřízena mj. 
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 má od počátku svého působení ambici přispívat ke zlepšení analýzy 
celospolečenských dopadů nově navrhovaných právních předpisů. Prostřednictvím 
posuzování kvality zpracovávaných závěrečných zpráv RIA (ZZ RIA) se Komise RIA 

nepřímo snaží přispět i ke kultivaci legislativního procesu s důrazem na transparentnost 

směrem k „příjemcům“ regulace a rovněž na kvalitní analýzu řešeného problému.  

 

RIA v době pandemie COVID-19 

Pandemická situace se výrazně dotkla i agendy RIA. Návrhy právních předpisů 
předkládané v nouzovém stavu5 neobsahovaly ZZ RIA6. Tato skutečnost výrazně snížila 
zejména podíl návrhů zákonů se zpracovanou ZZ RIA. Vlivem pandemie se také snížil 
počet prezenčních jednání Komise RIA a většina materiálů byla projednávána 
ve zkrácených řízeních (per rollam).  

   

Personální složení Komise RIA 

S účinností od 1. 1. 2020 komisi doplnil Ing. Vladimír Štípek, Ph.D. Počet členů 
se tak zvýšil ze 13 na 14 a během roku se dále neměnil. Složení Komise RIA je součástí 
přílohy č. 3. 

                                                 
5
 Nouzový stav byl vyhlášen od 12. 3. do 17. 5. 2020 a následně od 5. 10. 2020 s přesahem 

do následujícího roku. 
6
 Dle bodu 3.8 písm. d) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace se RIA nezpracovává 

v případech krizových situací. 
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RIA v rámci návrhů právních předpisů 

V případě věcných záměrů zákona byla ZZ RIA v souladu s Obecnými zásadami 
pro hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracována vždy. U návrhů zákonů nebyla ZZ 
RIA zpracována v 72 % případů, tj. k 112 návrhům. Ve 21 případech nezpracování ZZ 
RIA vyplývalo z plánu legislativních prací vlády, ve 22 případech byla udělena výjimka 
předsedkyní LRV, ve zbylých případech se jednalo o jiné důvody (zejména krizová 
situace vyvolaná pandemií COVID-19, dále zákon o státním rozpočtu a jeho novelizace). 
V případě podzákonných právních předpisů převažovaly předklady bez zpracované ZZ 
RIA. U návrhů, kde nebyla zpracována ZZ RIA, bylo zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení v rozsahu požadovaném Legislativními pravidly vlády součástí důvodové zprávy 
nebo odůvodnění.  

Druh právního předpisu Se zpracovanou ZZ RIA Bez zpracované ZZ RIA 

Věcný záměr zákona 5 0 

Návrh zákona 44 112 

Návrh nařízení vlády 22 54 

Návrh vyhlášky 20 129 

Tabulka 01. Přítomnost RIA v návrzích právních předpisů v roce 2020 

Souhrnný pohled na RIA v rámci návrhů zákonů od roku 2012 zobrazuje graf 01. V něm 
jsou zahrnuty jak vládní návrhy zákonů (včetně věcných záměrů) zaevidované 
v příslušném roce Úřadem vlády ČR, tak návrhy ostatních předkladatelů (tj. poslanců, 
Senátu a VÚSC). Návrhy, které projednávala Komise RIA, přibližně kopírují vládní 
návrhy s RIA. Vyšší počet návrhů zákonů bez ZZ RIA v loňském roce souvisí převážně 
s krizovou situací. Z grafu je rovněž patrný oproti předchozímu volebnímu období vyšší 
počet návrhů zákonů jiných subjektů (zejména poslaneckých), k nimž se RIA 
nezpracovává. 

  

Graf 01. RIA v rámci návrhů zákonů 
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Činnost Komise RIA 

Komise RIA se v roce 2020 zabývala závěrečnými zprávami RIA k 55 návrhům 
právních předpisů. V rámci svých 5 zasedání posuzovala ZZ RIA u 20 návrhů právních 
předpisů. Dalších 35 ZZ RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). Dohromady 

se jednalo o: 

 4 věcné záměry zákona, 
 48 zákonů, 
 2 nařízení vlády, 
 1 vyhlášku. 

 

Graf 02. Počet projednávaných materiálů Komisí RIA v jednotlivých letech 

 

Z grafu 02 je patrný rostoucí trend projednávaných ZZ RIA od nástupu současné vlády. 
Tento vývoj kopíruje politický cyklus, kdy se postupně začínají projednávat materiály 
připravované již aktuální vládou. Celkový počet legislativních návrhů předkládaných 
v tomto volebním období je doposud nižší než v předchozím volebním období. 
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Z metodologického hlediska je třeba upozornit, že počty projednávaných návrhů Komisí 
RIA v daném roce nevycházejí ze stejné základny7 jako celkové počty zaevidovaných 
návrhů právních předpisů (které mají v elektronické knihovně eKLEP přiděleno čj. OVA) 

uvedených v tabulce 01. V průběhu roku 2020 bylo komisí projednáváno i několik 
předpisů zaevidovaných v roce 2019, naopak některé předpisy zaevidované v závěru 
roku se dostanou na pořad jednání komise až v roce 2021.  

V případě opakovaných projednání stejného materiálu je vždy započteno pouze první 
projednání. Opakovaně se v loňském roce v komisi projednával návrh stavebního 
zákona a s ním související návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím stavebního zákona (čj. OVA 563/20 a 564/20). Komise RIA se v revidovaném 
stanovisku vyjádřila k doplněné ZZ RIA, přičemž konstatovala, že klíčovou otázkou pro 
ZZ RIA, která však není dostatečně zodpovězena či odpovědi nejsou dostatečně 
podloženy, je otázka, zdali změna povahy vyjádření dotčených orgánů a současně 
digitalizace nevychýlí rovnováhu při ochraně oprávněných zájmů.  

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

Co se mezinárodní spolupráce týče, Komise RIA je aktivním členem prestižní platformy 
RegWatchEurope sdružující evropské nezávislé dozorové orgány8. V roce 2020 

předsedala platformě německá Nazionaler Normenkontrollrat, plánovaná jednání 
v Berlíně však byla odložena kvůli pandemii a spolupráce probíhala takřka výlučně 
online. Výjimkou bylo lednové setkání představitelů RWE s místopředsedou Evropské 
komise Marošem Šefčovičem v Bruselu, kterého se účastnila i předsedkyně Komise 
RIA. Dále se prof. Jílková v průběhu roku účastnila 4 online jednání, jejichž součástí byly 
workshopy k tématům zapojení stakeholderů a princip one-in, one-out. 

 

Stanoviska Komise RIA 

Závěry stanovisek Komise RIA mají ustálenou podobu obsahující jednu ze 4 možných 
formulací (pracovně označenou příslušným písmenem):  

                                                 
7
 V případě, že budeme vycházet ze stejné základny, tak Komise RIA projednala 5 věcných záměrů 

zákona, 33 návrhů zákonů, 2 návrhy nařízení vlády a 1 návrh vyhlášky.  
8
 Jedná 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 orgány z České republiky, Finska (Finnish Council of Regulatory Impact Analysis), 
Německa (Nationaler Normenkontrollrat), Nizozemska (ATR), Norska (Regelrådet), Švédska (Regelrådet) 
a Velké Británie (Regulatory Policy Committee).  
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(A) Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace 

doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl návrh v předloženém znění doporučen 
vládě ke schválení. 

(B) Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace 

doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl návrh doporučen vládě ke schválení 
za předpokladu zohlednění výše uvedených doporučujících připomínek. 

(C) Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace 

doporučuje Legislativní radě vlády, aby projednávání návrhu přerušila za účelem 
přepracování návrhu předkladatelem ve smyslu výše uvedených zásadních 
připomínek. 

(D) Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace 

doporučuje Legislativní radě vlády, aby ve svém stanovisku doporučila vládě návrh 
neschválit vzhledem k výše uvedeným zásadním připomínkám. 

Z grafu 03 je možné vyčíst rozložení jednotlivých typů stanovisek Komise RIA 
u 55 posuzovaných ZZ RIA v roce 2020.  

 
Graf 03. Stanoviska Komise RIA za rok 2020 

 

Z metodologického hlediska je třeba uvést, že uvedené počty představují předkládané 
materiály, k nimž bylo zpracováno stanovisko. V některých případech totiž stanovisko 
pokrývá více návrhů (zpravidla v případech, kdy je předkládán samostatný změnový 
zákon). V takových situacích je fakticky stanovisko započteno dvakrát.  
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Následující přehled (tabulka 02) uvádí pro úplnost souhrn stanovisek Komise RIA 
ve vztahu k jednotlivým předkladatelům. Nejvíc návrhů pocházelo od MV (11 návrhů), 
MF (10 návrhů) a MPO (9 návrhů). Celkově převažovala (z 80 %) souhlasná stanoviska 
(tj. „A“ a „B“) nad nesouhlasnými („C“), přičemž v 11 případech udělila doporučující 
stanovisko bez připomínek („A“). Komise RIA v loňském roce naopak nevydala žádné 
čistě negativní stanovisko („D“).  

 

Předkladatel Projednané návrhy 
Komisí RIA 

Stanovisko Komise RIA 

A B C D 

MD 1 0 0 1 0 

MF 10 2 8 0 0 

MK 1 0 0 1 0 

MMR 4 0 1 3 0 

MO 1 1 0 0 0 

MPO 9 1 6 2 0 

MPSV 5 0 2 3 0 

MSp 1 1 0 0 0 

MŠMT 2 0 2 0 0 

MV 11 4 7 0 0 

MZd 2 0 2 0 0 

MZe 0 0 0 0 0 

MZV 0 0 0 0 0 

MŽP 4 1 3 0 0 

ÚVČR (RVVI) 1 0 1 0 0 

ČBÚ 1 0 1 0 0 

NÚKIB 1 0 0 1 0 

ÚOHS 1 0 1 0 0 

Celkem 55 10 34 11 0 

Tabulka 02. Stanoviska Komise RIA dle předkladatelů 

Relevantní dlouhodobé časové srovnání naráží na metodické změny, množství a druhy 

projednávaných návrhů právních předpisů v jednotlivých letech. Komise RIA 
se v návaznosti na sjednocení závěrů stanovisek pokusila v roce 2017 zpětně 
kategorizovat doposud vydaná stanoviska od roku 2014 tak, aby odpovídala současným 
ustáleným závěrům stanovisek. Následující dva grafy (04 a 05) uvádějí počet a podíl 
souhlasných (kladných / doporučujících) stanovisek na celkovém počtu vydaných 
stanovisek Komisí RIA za období 2014–2020. V případě opakovaných stanovisek 
je započteno pouze první stanovisko. Patrný je trend zvyšujícího se podílu souhlasných 
stanovisek v posledních letech. 

Stanoviska Komise RIA jsou zveřejňována po projednání příslušného materiálu vládou 
na stránkách ria.vlada.cz. 
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Graf 03. Počet souhlasných stanovisek 

 

 
Graf 04. Podíl souhlasných stanovisek na celkovém počtu vydaných stanovisek 
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Výjimky z provedení hodnocení dopadů regulace  

V průběhu roku 2020 bylo předsedkyni Legislativní rady vlády předloženo ze strany 
předkladatelů 99 žádostí o výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace ke 113 

návrhům právních předpisů, přičemž ve všech případech bylo vyhověno.  

Výjimka byla udělena k 31 návrhům zákona, 29 návrhům nařízení vlády a 53 návrhům 
vyhlášek. Nezpracování ZZ RIA však neznamenalo, že nebylo provedeno žádné 
hodnocení dopadů daného právního předpisu. K návrhům právních předpisů byl nejprve 
zpracován přehled dopadů. Stručné vyhodnocení rovněž obsahovala důvodová zpráva 
(respektive odůvodnění), která je součástí každého návrhu právního předpisu. 

   

Přehled návrhů právních předpisů projednávaných Komisí RIA v roce 2020 

Název návrhu právního předpisu Předkladatel Čj. OVA /  
Čj. LRV 

Stanovisko 
PK RIA 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona 
č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů  

MPO 1108/19 A 

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, 
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito 
zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

MF 1144/19 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

MMR 1187/19 B 

Návrh zákona o munici MV 1194/19 A 

Návrh zákona o zbraních MV 1195/19 A 

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb 

MPO 14/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

MSP 63/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o zbraních 

MV 74/20 B 

Návrh zákona o správě voleb MV 80/20 

B 
(společné 
stanovisko 
s čj. 81/20) 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o správě voleb 

MV 81/20 

B 
(společné 
stanovisko 
s čj. 80/20) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

MPSV 108/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další 
související zákony 

MF 117/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

MPSV 176/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

MO 177/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

MF 192/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 
a nařízení (EU) 2019/876 

MF 193/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

MZd 214/20 B 

Návrh zákona o metrologii MPO 285/20 B 

Návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí 
a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality 
pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech 
a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů 

MPO 499/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., 
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 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 

MV 510/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů 

MD 520/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony 

MF 558/20 B 

Návrh stavebního zákona MMR 563/20 

C 
(společné 
stanovisko 

s čj. 564/20) 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím stavebního zákona  MMR 564/20 

C 
(společné 
stanovisko 

s čj. 563/20) 

Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení 
videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) 

MK 607/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s rozvojem kapitálového trhu 

MF 633/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony v souvislosti s paušální daní 

MF 655/20 B 

Návrh věcného záměru zákona o účetnictví MF 720/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 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 

MZd 740/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

MV 743/20 A 

Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky 
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 
Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších 
předpisů 

MPO 756/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

ČBÚ 778/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů 

ÚOHS 783/20 B 

Návrh zákona o občanských průkazech MV 784/20 

B 
(společné 
stanovisko 

s čj. 785/20) 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o občanských průkazech 

MV 785/20 

B 
(společné 
stanovisko 

s čj. 784/20) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

MPO 794/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., 
o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

MŽP 802/20 B 

Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby 

MŽP 814/20 B 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., 
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

MPSV 909/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

MŠMT 942/20 B 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací 
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné 
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených 
s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 

MŽP 1092/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

ÚV ČR 
(RVVI) 

1097/20 B 

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních 
prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace 
nebo úvěru poskytovaných na revitalizaci brownfieldů pro jiné 
než hospodářské využití 

MMR 1108/20 C 

Věcný záměr energetického zákona MPO 1120/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., 
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

MPO 1156/20 C 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se 
unie kapitálových trhů   

MF 1165/20 B 

Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků 
s předpisy a o změně některých zákonů 

MPO 1172/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů  

NÚKIB 1184/20 C 

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 

MV 1225/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů 

MV 1341/20 B 

Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o panevropském osobním penzijním produktu) 

MF 1396/20 B 
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Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů 
(zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků 
na životní prostředí) 

MŽP 1430/20 A 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

MPSV 1433/20 B 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé související zákony 

MPSV 1473/20 C 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 

MŠMT 
44129/2020-

UVCR 
B 

 


