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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2017 
___________________________________________________________ 

 
 
 

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, 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. 

 
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, a to z 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 zkoumá předložené legislativní návrhy z hlediska, 

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

v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, 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].  
 
 Způsob jednání Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí upravuje Statut 
a Jednací řád Legislativní rady vlády. 
 

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

 
Členy Legislativní rady vlády jmenuje a odvolává vláda. 
 
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. 

 
Postavení předsedy Legislativní rady vlády upravuje Statut a Jednací řád 

Legislativní rady vlády.  
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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.   

 
 Předseda Legislativní rady vlády 
- podepisuje stanoviska zaujatá 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 zaujatá 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 vláda jmenuje a odvolává 

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 2017 

 
 
A. Složení Legislativní rady vlády 
 

V roce 2017 nejprve vykonával funkci předsedy Legislativní rady vlády ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka, přičemž 
od 5. do 13. prosince 2017 vykonával tuto funkci jako člen vlády v demisi. JUDr. Jan 
Chvojka byl členem vlády Bohuslava Sobotky a do funkce předsedy Legislativní rady 
vlády byl jmenován usnesením vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1096.  

 
V důsledku jmenování nové vlády Andreje Babiše po volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly na podzim roku 2017, byl 
s účinností od 13. prosince 2017 jmenován předsedou Legislativní rady vlády ministr 
spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. (usnesení vlády ze dne 13. prosince 2017 
č. 875).  

 
V průběhu roku 2017 došlo k personálnímu rozšíření Legislativní rady vlády. 

Na návrh jejího tehdejšího předsedy JUDr. Jana Chvojky bylo jmenováno 5 nových 
členů Legislativní rady vlády. Usnesením vlády ze dne 27. února 2017 č. 149 s účinností 
od 9. března 2017 byli novými členy Legislativní rady vlády jmenováni JUDr. Tomáš 
Nevečeřal, JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., JUDr. Jaroslav Svejkovský, JUDr. Michal 
Votřel, MPA, a JUDr. Michal Žižlavský. Toto doplnění Legislativní rady vlády bylo reakcí 
na poznatky z působení Legislativní rady vlády zejména v roce 2016, kdy došlo 
ke změně věcného zaměření posuzovaných návrhů právních předpisů, a ukázalo se 
tedy jako potřebné doplnit Legislativní radu vlády o další odborníky pro oblast práva 
správního, občanského, obchodního a korporátního a pro oblast insolvenčního práva. 
Počet členů Legislativní rady vlády se tedy od 9. března 2017 zvýšil na 34. 

 
V roce 2017 nebyl žádný ze stávajících členů Legislativní rady vlády z funkce 

člena Legislativní rady vlády odvolán, ani na tuto funkci žádný z nich nerezignoval. 
 
V roce 2017 byl zachován počet místopředsedů Legislativní rady vlády; stejně 

jako v předchozích letech vykonávali po celý rok 2017 funkci místopředsedy Legislativní 
rady vlády prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jan Knežínek, Ph.D., a JUDr. Josef 
Vedral, Ph.D.  
 

Personální složení Legislativní rady vlády, resp. jeho vývoj, v roce 2017 je 
uvedeno v následující tabulce. 
 

JUDr. Jan Chvojka předseda do 13. prosince 2017 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. předseda od 13. prosince 2017 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. místopředseda  

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. místopředseda  
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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  

JUDr. Miloslav Jindřich člen  

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. 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  

JUDr. Tomáš Nevečeřal člen od 9. března 2017 

JUDr. Petra Nováková, Ph.D. členka  

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. členka  

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.  člen  

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. 

Phil., Ph.D.  
člen  

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. člen od 9. března 2017 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. člen  

JUDr. Jaroslav Svejkovský člen od 9. března 2017 

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  členka  

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.  člen  
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prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. člen  

JUDr. Michal Votřel, MPA člen od 9. března 2017 

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. členka  

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

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. člen  

JUDr. Michal Žižlavský člen od 9. března 2017 

 
Legislativní rada vlády měla k 31. prosinci 2017 celkem 34 členů, včetně 

1 předsedy a 3 místopředsedů. Seznam členů Legislativní rady vlády k 31. prosinci 2017 
je uveden v následující tabulce. 
 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. předseda 

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 

JUDr. Miloslav Jindřich člen 

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

JUDr. Tomáš Nevečeřal člen 

JUDr. Petra Nováková, Ph.D. členka 

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. členka 

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.  člen 

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

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. člen 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. člen 

JUDr. Jaroslav Svejkovský člen 

doc. JUDr. Ivanka Štenglová  členka 

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.  člen 

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. člen 

JUDr. Michal Votřel, MPA člen 

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. členka 

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

JUDr. Pavel Zářecký, CSc. člen 

JUDr. Michal Žižlavský člen 
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 Pokud jde zastoupení mužů a žen v Legislativní radě vlády, došlo v důsledku 
jmenování pěti nových členů Legislativní rady vlády k posílení mužského zastoupení. 
Počet žen – členek Legislativní rady vlády zůstal po celý rok 2017 zachován. 
K 31. prosinci 2017 je tedy Legislativní rada vlády složena z 29 mužů a 5 žen; tento 
poměr vyjadřuje následující graf. 
 

     
  

celkový 
počet muži  ženy 

LRV 34 29 5 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    

      

 

B. Činnost Legislativní rady vlády                  
 

Vlastní činnost Legislativní rady vlády 
 
V roce 2017 bylo Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, 

předloženo celkem 325 legislativních návrhů, z toho  
 

- 56 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní),  
- 4 věcné záměry zákonů,  
- 66 návrhů nařízení vlády a  
- 199 návrhů vyhlášek. 
 

Porovnání počtu legislativních návrhů předložených Legislativní radě vlády 
a jejím pracovním komisím za poslední 4 roky, tj. v letech 2014 – 2017, uvádí 
následující tabulka.  

 

Rok Počet návrhů 

2014 345 

2015 409 

2016 373 

2017 325 
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 Zasedání Legislativní rady vlády se v roce 2017 konala, obdobně jako 
v předchozích letech, zpravidla ve 14tidenním intervalu podle stanoveného pololetního 
plánu zasedání. Z celkového počtu 21 naplánovaných zasedání se v roce 2017 
Legislativní rada vlády sešla pouze k 12 jednáním; 9 plánovaných jednání Legislativní 
rady vlády bylo zrušeno pro nedostatek materiálů určených k projednání Legislativní 
radou vlády. Mimo původní, plánovaný program zasedání Legislativní rady vlády byla 
však zorganizována 2 její mimořádná jednání (31.8.2017 a 12.10.2017), a to z důvodu 
potřeby projednat zejména časově naléhavé a podstatné (nové) či zvláště složité 
legislativní návrhy1. 
 

Celkově se tedy v roce 2017 uskutečnilo 14 zasedání Legislativní rady vlády, 
na kterých bylo projednáno celkem 25 návrhů právních předpisů; z toho  

 
- 15 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní),  
- 6 věcných záměrů zákonů,  
- 1 návrh nařízení vlády a 
- 3 návrhy vyhlášek [na základě čl. 2 písm. b) Statutu].  

 
V roce 2017 Legislativní rada vlády projednala 7 legislativních návrhů dvakrát, 

tj. nejprve jejich původní a poté upravenou verzi. V roce 2017 Legislativní rada vlády 
také projednala celkem 5 návrhů, které projednávala již v roce 2016 a které jí byly v roce 
2017 předloženy v upravené verzi.  

 
Z celkového počtu 25 návrhů právních předpisů, které byly Legislativní radě vlády 

v roce 2017 předloženy k projednání, Legislativní rada vlády doporučila schválit 12 
návrhů právních předpisů (48 %), z toho 8 svým stanoviskem a 4 stanoviskem jejího 
předsedy. Pouze ve 3 případech ovšem doporučila jejich schválení hned po prvním 
projednání; v 9 případech Legislativní rada vlády doporučila návrh schválit po jejich 
opakovaném projednání, resp. po předložení jejich upraveného znění. Legislativní rada 
vlády ve 4 případech (16 %) nedoporučila schválení předloženého návrhu, přičemž 2 
z těchto návrhů byly věcné záměry zákonů, 1 návrh zákona a 1 návrh vyhlášky.  

 
Legislativní rada vlády v roce 2017 přerušila projednání celkem 18 legislativních 

návrhů, z nichž 9 bylo po tomto přerušení na doporučení Legislativní rady vlády 
dopracováno a bylo k nim ve 2 případech vypracováno nesouhlasné stanovisko 
Legislativní rady vlády a v 7 případech stanovisko souhlasné (3 stanoviska Legislativní 
rady vlády a 4 stanoviska předsedy Legislativní rady vlády). Projednání 9 návrhů 
právních předpisů Legislativní radou vlády nebylo dokončeno; důvodem bylo 
nepředložení upraveného znění návrhu na základě doporučení Legislativní rady vlády. 
 

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády 

v roce 2017 v členění podle předkladatele a výsledku projednání (tzv. úspěšnost 
předkladatele) je uveden v příloze č. 1 k této zprávě. 

                                                 
1
 Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele (č.j. 683/17). 

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (č.j. 873/17). 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. (č.j. 755/17). 
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Přehled legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády v roce 

2017, 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.  
 
 Mezi složitější, popř. stěžejní projednávané návrhy, které Legislativní rada vlády 
v roce 2017 projednávala, lze zařadit například návrh zákona o platebním styku nebo 
návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
 

Proces projednávání a posuzování legislativních návrhů Legislativní radou vlády 
a jejími orgány tedy 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 2017 lze konstatovat, že projednávání legislativních návrhů v Legislativní radě 
vlády a v jejích pracovních komisích výrazným způsobem pozitivně ovlivnilo kvalitu 
zejména legislativních návrhů předkládaných vládě, vedlo k identifikaci možného 
nesouladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky nebo s právem 
Evropské unie a k odstranění těchto pochybností, a tedy v řadě případů se tak zabránilo 
případnému přerušení projednávání legislativních návrhů na úrovni vlády z důvodu 
nezpůsobilosti některých návrhů k projednání a následnému předložení Parlamentu 
České republiky.  
 

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 2017 byli 
zpravidla stanoveni ke každému návrhu 2 zpravodajové, nicméně v případě zvlášť 
složitých legislativních předloh, popřípadě rozsáhlých a tematicky různorodě 
strukturovaných legislativních návrhů, jsou ustanovováni 3 zpravodajové. Tento postup 
se běžně uplatňuje především u návrhů právních předpisů, které mohou mít zásadní 
dopad ve vztahu k ústavnímu pořádku České republiky či které se významně týkají 
plnění závazků České republiky ve vztahu k Evropské unii, u kterých je obvykle určen 
také zpravodaj se specializací na ústavní právo, resp. na evropské právo, a to 
s ohledem na posuzování souladu návrhu právního předpisu s ústavním pořádkem 
České republiky a jeho souladu s právem Evropské unie, jimž Legislativní rada vlády 
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věnuje zvláštní pozornost. Naopak k méně složitým návrhům je určen pouze 
1 zpravodaj; v roce 2017 to byl případ 4 návrhů právních předpisů, z nichž 3 byly návrhy 
vyhlášek a 1 věcný záměr zákona.  
 

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, praxe se v tomto 
směru v roce 2017 nezměnila. Nadále 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 předsedy Legislativní rady vlády, 
g) ředitel Odboru vládní legislativy a zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, 

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

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

i) zástupce profesní komory zřízené zákonem k bodu programu zasedání 
Legislativní rady 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 Legislativní rady vlády vypracovává Odbor vládní legislativy 
ve spolupráci s Odborem kompatibility a Odborem hodnocení dopadů regulace. 
 
Odbor vládní legislativy 
 

Odbor vládní legislativy v roce 2017 vypracoval k návrhům právních předpisů 
celkem 13 stanovisek Legislativní rady vlády a 105 stanovisek předsedy Legislativní 
rady 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. 

 
Mimo výše uvedených 14 zasedání Legislativní rady vlády Odbor vládní 

legislativy v roce 2017 dále zorganizoval a státní zaměstnanci v něm zařazení se v roce 
2017 zúčastnili celkem 99 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž 
pracovní komise projednávaly podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády 
legislativní návrhy předložené vládě a dále návrhy vyhlášek předložených 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 
předsedy 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. 
 
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 
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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 2017 vypracoval Odbor kompatibility 480 stanovisek týkajících se 

slučitelnosti návrhů vnitrostátních právních předpisů s právem Evropské unie. Z toho 
297 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 183.  

 
Stanoviska k předkládaným návrhům se dotkla všech oblastí působnosti státní 

správy. Za zmínku stojí například stanoviska k návrhu zákona o elektronické identifikaci, 
k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění nebo stanovisko k návrhu zákona 
o zpracování osobních údajů (vypracované Odborem kompatibility v rámci 
meziresortního připomínkového řízení; vládě byl návrh zákona předložen až na začátku 
r. 2018). Mezi novelami, které mají významný vliv na plnění legislativních závazků 
České republiky, je pak možno zmínit stanovisko k implementační novele zákona 
o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, novele daňového řádu či 
úpravám spojeným s novým řešením problematiky palných zbraní a jejich 
znehodnocování. 

 
Mimoto byl Odborem kompatibility v průběhu roku 2017 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. ISAP poskytoval prostřednictvím 10 aktivních databází 
uživatelům (též Parlamentu ČR a v omezené míře i veřejnosti2) 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 unijního práva. V průběhu roku 
2017 byly prováděny úpravy databází k zabezpečení jejich funkčnosti a z hlediska 
vylepšení použitelnosti pro uživatele. 
 

V průběhu roku 2017 připravil Odbor kompatibility rovněž novelu výše uvedených 
Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii. Cílem této novely bylo mj. reagovat na 
současné trendy legislativního vývoje v Evropské unii, změny nastalé po přijetí 
Lisabonské smlouvy, nové postupy, zejména pokud jde o přidělování gescí v návaznosti 

                                                 
2
 https://isap.vlada.cz 
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na směrnici o nakládání s dokumenty Evropské unie, nebo novelu Legislativních 
pravidel vlády z roku 2016.3  
 
Separátní jednání 
 

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

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 10 separátních jednání, a to k těmto návrhům 
právních předpisů: 

 
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek 
a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů, (Ministerstvo financí, č.j. 1550/16); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, (Ministerstvo kultury, 
č.j. 1478/16); 

- návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, návrh 
zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících 
a soudních překladatelích, (Ministerstvo spravedlnosti, č.j. 1309/16, 1409/16, 
1421/16); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, (Ministerstvo financí, č.j. 227/17); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, č.j. 26/17); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, (Ministerstvo financí, č.j. 227/17); 

- návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, (Ministerstvo financí, č.j. 19/17); 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (Ministerstvo zemědělství, 
č.j. 1389/16); 

                                                 
3
 Novela těchto Metodických pokynů byla schválena dne 3. ledna 2018. 
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- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, (Bezpečnostní 
informační služba, č.j. 260/17); 

- návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. 700/17). 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že předmětem separátních jednání bylo 

celkem 9 návrhů právních předpisů, v případě návrhu novely rozpočtových pravidel bylo 
nezbytné separátní jednání opakovat. Účelem těchto separátních jednání bylo 
odstranění právních nedostatků předložených návrhů právních předpisů, které by jinak 
vedly k zastavení legislativního procesu. 

 
 
D. Posuzování dalších legislativních návrhů 
 

 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 2017 požádal předseda Poslanecké sněmovny vládu o vyjádření k celkem 

52 návrhům zákonů, jejichž předkladatelem nebyla vláda; jejich složení podle 
předkladatele bylo následující: 
 
poslanec nebo skupina poslanců 46 
Senát  5 
zastupitelstvo kraje 1 
 

 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. 
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E. Vybrané ukazatele týkající se činnosti Legislativní rady vlády za léta 2014 až 
2017 a jejich srovnání za rok 2017 s rokem 2016 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Srovnání  
2017 - 2016 

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

186 213 197 126 - 71 

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

159 196 176 199 + 23 

Počet legislativních materiálů 
předložených Legislativní radě 
vlády a jejím pracovním komisím 
(celkem) 

345 409 373 325 - 48 

Počet návrhů zákonů, jejichž 
předkladatelem není vláda 

70 57 90 52 - 38 

Počet zasedání Legislativní rady 
vlády 

14 29 21 14 - 7 

Počet materiálů projednaných 
Legislativní radou vlády 

39 90 56 25 - 31 

Počet stanovisek Legislativní 
rady vlády k návrhům právních 
předpisů 

38 89 47 13 - 34 

Počet stanovisek předsedy 
Legislativní rady vlády 
k návrhům právních předpisů 

148 124 151 105 - 46 

Náklady na činnost Legislativní 
rady vlády (včetně pracovních 
komisí) 

2 793 300 3 100 000 3 000 000 3 428 450 + 428 450 

 
Z uvedeného srovnání je patrný pokles počtu legislativních materiálů 

předkládaných vládě, resp. Legislativní radě vlády k projednání, což bylo způsobeno 
především končícím volebním obdobím vlády Bohuslava Sobotky, resp. koncem 
VII. volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. S ohledem 
na standardní délku legislativního procesu a rovněž v návaznosti na snahu vlády řešit 
zásadní společenské problémy legislativní cestou spíše v první části svého volebního 
období byla většina návrhů právních předpisů předkládána vládě ke schválení a vládou 
projednávána v letech 2014 až 2016. Naopak je ze srovnání patrný mírný nárůst návrhů 
prováděcích právních předpisů (vyhlášek) předložených k projednání pracovním 
komisím Legislativní rady vlády. 

 
 Pokles počtu návrhů právních předpisů předložených vládě v roce 2017 se 

logicky projevil i v počtu zasedání Legislativní rady vlády a v důsledku toho i ve 
výrazném poklesu počtu vypracovaných stanovisek Legislativní rady vlády. Následkem 
snížení počtu legislativních materiálů předložených vládě k projednání došlo i ke snížení 
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počtu vypracovaných stanovisek předsedy Legislativní rady vlády, i když jejich počet za 
předchozí rok je srovnatelný s počtem vypracovaných stanovisek předsedy Legislativní 
rady vlády během roku 2015. V roce 2015 je ovšem (ve srovnání s rokem 2017) 
evidentní značně vysoký počet vypracovaných stanovisek Legislativní rady vlády, což 
souvisí s již zmiňovanou tendencí vlády řešit podstatné společenské problémy v prvních 
letech svého volebního období a předkládat zásadní změny právní úpravy, které je 
s ohledem na jejich charakter a rozsah žádoucí předložit k projednání i Legislativní radě 
vlády.  
 
 
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 2017 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). 
 

S účinností od 1. ledna 2017 došlo k personálnímu posílení některých pracovních 
komisí o odborníky na oblast digitální agendy. To souvisí se zvyšující se digitalizací 
mj. i státní správy a s nárůstem množství právních předpisů obsahujících tomu 
odpovídají právní úpravu. Konkrétně se jednalo o jmenování nových členů do všech 
pracovních komisí pro veřejné právo I (správní právo č. 1 – 1 nový člen, správní právo 
č. 2 – 2 noví členové, správní právo č. 3 – 1 nový člen) a dále do pracovní komise pro 
soukromé právo (1 nový člen) a především do pracovní komise pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) (5 nových členů). Pracovní komise pro soukromé právo byla o 1 člena 
posílena v průběhu roku 2017 ještě jednou (od 10.5.2017). Naopak počet členů komise 
pro trestní právo se v roce 2017 v důsledku úmrtí jednoho z členů snížil.  

 
Seznam členů jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády včetně 

personálních změn ve složení komise, přehled počtu projednaných legislativních návrhů 
a počtu schůzí je uveden v příloze č. 3 k této zprávě.  

 
Pracovní komise Legislativní rady vlády projednávaly za účasti zástupců 

předkladatelů vládě předložené legislativní materiály (věcné záměry zákonů, návrhy 
zákonů, návrhy nařízení vlády) a zaujímaly k nim příslušná odborná stanoviska.  
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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 - 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 2017 podle druhu a podle předkladatelů je uveden v příloze č. 4 k této 
zprávě. 

 
Průměrný počet legislativních návrhů zařazených na program schůze jednotlivých 

pracovních komisí se liší podle zaměření komisí. Nejvytíženější jsou z tohoto pohledu 
tradičně pracovní komise pro veřejné právo I zaměřené na oblast správního práva, které 
měly v roce 2017 na jednotlivý program zasedání zařazeno v průměru 6 návrhů 
právních předpisů. Naopak pracovní komise pro evropské právo a pracovní komise pro 
trestní právo projednávaly v roce 2017 na jednom svém zasedání v průměru 1 návrh 
právního předpisu.  

 
Při stanovování programu jednotlivých schůzí pracovních komisí byly 

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

 Jednotlivé legislativní materiály byly zařazovány na pořad schůzí příslušných 
pracovních komisí v pořadí, v jakém byly doručeny Sekci Legislativní rady 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 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 obligatorně projednávány některou z veřejnoprávních komisí, 
zejména komisemi pro správní právo, a podle charakteru legislativní předlohy pak ještě 
v další odborně příslušné pracovní komisi; průměrně byly vyhlášky projednávány ve 
2 pracovních komisích Legislativní rady vlády. 

 
Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v roce 2017, členěných podle 

jednotlivých pracovních komisí a podle druhu legislativních materiálů, a srovnání počtu 
legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi Legislativní rady vlády 
v letech 2014 - 2017 jsou uvedeny v příloze č. 5 k této zprávě.  
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Stanoviska jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády jsou 
postupována Odboru vládní legislativy, členům Legislativní rady vlády a předkladatelům 
k dalšímu využití v rámci legislativního procesu.  
 

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.  
 

Všechny veřejnoprávní pracovní komise pro správní právo, jakož i pracovní 
komise pro finanční právo, pro evropské právo a pracovní komise pro soukromé právo, 
jednaly ve 14-denních intervalech, popřípadě podle potřeby i v mimořádně stanovených 
termínech, respektive v tzv. zkráceném řízení, v souladu s Jednacím řádem Legislativní 
rady vlády. Veřejnoprávní pracovní komise pro pracovní právo a sociální věci 
jednala pravidelně v měsíčních cyklech. Schůze pracovní komise pro trestní právo byly 
svolávány ad hoc, podle množství a charakteru postoupených legislativních návrhů 
k projednání. U komise pro trestní právo rovněž dominuje počet tzv. zkrácených řízení. 
Počet schůzí jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády a strukturovaný 
počet projednaných návrhů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této zprávě.   

 
Srovnání počtu zasedání jednotlivých pracovních komisí Legislativní rady vlády 

v letech 2014 – 2017 je uvedeno v příloze č. 6 k této zprávě. 
 
V roce 2017 bylo rovněž svoláno jedno jednání ad hoc ustavené komise složené 

z vybraných členů jak pracovních komisí Legislativní rady vlády, tak členů Legislativní 
rady vlády.  

 
Přehled zkrácených řízení pracovních komisí Legislativní rady vlády a detaily 

týkající se mimořádného jednání pracovních komisí Legislativní rady vlády v roce 2017 
jsou uvedeny v příloze č. 7 k této zprávě.  

 
Rozbor zasedání pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

a hodnocení projednávaných návrhů je 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 2017 se odvíjel především 
od plnění Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 ze strany jednotlivých 
předkladatelů návrhů právních předpisů, přičemž byly zohledněny rovněž mimo tento 
plán předkládané naléhavé legislativní návrhy.  
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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 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 700,-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 2017 byly vyplaceny členům Legislativní rady vlády a jejích pracovních 
komisí odměny v celkové výši 3 428 450 Kč. Nárůst odměn oproti předchozímu roku, 
kdy náklady na činnost Legislativní rady vlády dosáhly 3 000 000 Kč, je způsoben 
především navýšením počtu členů Legislativní rady vlády i členů jejích pracovních 
komisí v roce 2017 (jmenováno celkem 15 nových členů). 

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

v roce 2017 stejně jako v předchozích letech zúčtovány pololetně (ke konci června 
a ke konci prosince, s výplatním termínem v následujícím kalendářním měsíci).  

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

zařazeni v Úřadu vlády České republiky nebo v pracovním poměru k České republice – Úřadu vlády 
České republiky. 
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V. Opatření k zajištění bezpečnosti při zabezpečování činnosti  

Legislativní rady vlády  
 

 
Stanovená bezpečnostní opatření na Úřadu vlády si vyžádala ze strany 

Sekretariátu Legislativní rady vlády i v roce 2017 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. Členové Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí mají 
vstup do budov Úřadu vlády zajištěn bez doprovodu, a to na základě vydaných průkazů 
ke vstupu do objektů Úřadu vlády.  

 
Za rok 2017 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná mimořádná událost.  

 

 

 



Příloha č. 1

Předkladatel

Počet návrhů 

předkladatele 

celkem

prvním 

projednání

opakovaném 

projednání

MF 4 0 3 1 0

MLP 3 1 2 0 0

MMR 3 0 1 0 2

MPO 1 0 0 1 0

MPSV 1 0 0 1 0

MSp 2 1 0 0 1

MV 1 0 0 0 1

MVVI 1 0 0 0 1

Mze 2 0 2 0 0

MŽP 3 0 0 0 3

MO 1 0 0 0 1

ERÚ 2 1 0 1 0

NBÚ 1 0 1 0 0

Celkem 25 3 9 4 9

*) předkladatel nepředložil upravené znění návrhu LRV k opětovnému projednání

LRV doporučila schválit po

LRV 

doporučila 

neschválit

Projednávání v 

roce 2017 

nedokončeno*)

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných Legislativní radou vlády

 v roce 2017 v členění podle předkladatele a výsledku projednávání 

(tzv. úspěšnost předkladatele)



Příloha č. 2

Přehled legislativních materiálů projednaných Legislativní radou v     roce     2017,
jejichž projednání bylo přerušeno, 
resp. byly projednávány opakovaně

(v členění podle předkladatele)

Předkladate
l

Návrh (č.j.)
Celkový počet

projednání
stanovisko výsledek

MF Návrh zákona o platebním 
styku a návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona 
o platebním styku

(19/17)

1 stanovisko 
předsedy LRV

souhlas

MF Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 
v souvislosti se zajištěním 
přístupu správce daně 
k některým údajům 
v návaznosti na výkon 
mezinárodní spolupráce při 
správě daní

(345/17)

2 stanovisko LRV souhlas

MF Návrh zákona o distribuci 
pojištění a zajištění a návrh 
zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o distribuci pojištění a 
zajištění

(762/17)

1 stanovisko 
předsedy LRV

souhlas

MPSV Věcný záměr zákona 
o pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání

(1608/16)

2 stanovisko LRV nesouhlas

MSp Návrh zákona, kterým se mění
občanský soudní řád a další 
související zákony

(251/17)

1 projednání 
přerušeno

MV Věcný záměr zákona 
o územně správním členění 
státu

(1062/17)

1 projednání 
přerušeno*)

MPO Věcný záměr zákona 
o ochraně spotřebitele

(683/17)

2 stanovisko LRV nesouhlas

MMR Návrh zákona o realitním 2 projednání 



zprostředkování a o změně 
souvisejících zákonů (zákon 
o realitním zprostředkování)

(1090/16)

(1x v r. 2016) přerušeno

MMR Návrh zákona, kterým se mění
zákon č.26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů

(1695/16)

1 projednání 
přerušeno

MMR Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti 
cestovního ruchu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony

(170/17)

2 stanovisko LRV souhlas

MZe Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony

(1389/16)

2

(1x v r. 2016)

stanovisko 
předsedy LRV

souhlas

MZe Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

(1687/16)

2 stanovisko LRV souhlas

MO Věcný záměr zákona 
o připravenosti občanů 
k obraně státu

(976/17)

1 projednání 
přerušeno

MŽP Návrh zákona o odpadech 
a o změně některých zákonů 
(zákon o odpadech)

(941/16)

3 

(2x v r. 2016)

projednání 
přerušeno

MŽP Návrh zákona o vybraných 
výrobcích s ukončenou 
životností a o změně 
souvisejících zákonů (zákon 
o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností)

(1016/16)

2 projednání 
přerušeno

MŽP Návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpadech 
a zákona o vybraných 
výrobcích s ukončenou 

2 projednání 
přerušeno



životností

(1312/16)

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

(1406/16)

2 

(1x v r. 2016)

stanovisko LRV souhlas

MLP Věcný záměr zákona 
o sociálním podnikání

(1055/16)

2

(1x v r. 2016)

stanovisko LRV souhlas

MVVI Návrh zákona o podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací

(873/17)

1 projednání 
přerušeno

NBÚ Návrh nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam utajovaných 
informací, ve znění nařízení 
vlády č. 240/2008 Sb.

(755/17)

1 stanovisko 
předsedy LRV

souhlas

*) Projednání dokončeno v r. 2018.



Příloha č. 3

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad

v roce 2017

Název pracovní 

komise LRV
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Veřejné právo I – 

správní právo č. 1
13 0 2 16 55 0

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 1  v roce 2017

Název pracovní 

komise LRV
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení 

Veřejné právo I – 

správní právo č. 1
14 3

JUDr. Pavel Vetešník

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

Mgr. Antonín Panák

Mgr. Lukáš Rothanzl

JUDr. Ivo Krýsa, PhD., LL.M.

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 

JUDr. Petra Linková 

Mgr. Jiří Kaucký - místopředseda

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. 

Přehled  členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo I – správní právo č. 1

v období od 1.1. 2017 – 31.12.2017

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

*) jmenován členem pracovní komise ke dni 1.1.2017

Mgr. Miroslav Uřičař
*)

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

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - předseda

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D

Veřejné právo I – správní právo č. 1 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo I – správní právo č. 1 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo I -

správní právo č. 1
14 12 2

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 1 ke dni 31.12.2017

Veřejné právo I - správní právo č. 1 

muži

ženy



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

Název pracovní 

komise LRV
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Veřejné právo I –

správní právo č. 2
8 0 1 5 64 0

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 2  v roce 2017

Název pracovní 

komise LRV
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení 

Veřejné právo I – 

správní právo č. 2
13 3

v roce 2017

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

Mgr. Daniel Vlasák

 *) jmenován členem pracovní komise ke dni 1.1.2017

v období od 1. 1. 2017 - do 31. 12. 2017

Mgr. Martina Postupová - předsedkyně

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. - místopředseda

JUDr. Miroslav Sylla

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

Mgr. Emil Horčička

Mgr. Iva Hřebíková

JUDr. Josef Donát, LL.M.
*)

JUDr. Vít Šťastný

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

Mgr. Zuzana Brücknerová

Mgr. Michal Gottwald 

JUDr. Hynek Brom

Mgr. Ing. David Bohadlo

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.*)

Veřejné právo I – správní právo č. 2 

Počet schůzí

Zkrácená řízení

Veřejné právo I – správní právo č. 2 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo I –

správní právo č. 2
14 11 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 2 ke dni 31.12.2017

Veřejné právo I - správní právo č. 2 

muži

ženy



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

Název pracovní 

komise LRV
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška 

Upravené 

znění

Veřejné právo I –

správní právo č. 3
9 0 2 16 46 0

Název pracovní 

komise LRV
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení 

Veřejné právo I – 

správní právo č. 3
14 10

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

v období od 1. 1. 2017 - do 31. 12. 2017

Mgr. Pavla Katzová - předsedkyně

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. - místopředseda

Mgr. Miloš Franc

JUDr. Adam Furek

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M, Ph.D.
*)

JUDr. David Hejč, Ph.D.

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M.

Mgr. Michal Herudek

Mgr. et. Mgr. Marie Kotrlá

Mgr. David Marek

Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D.

v roce 2017

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

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VPI - SP 3  v roce 2017

Mgr. Antonín Stanislav

Mgr. Petr Vokáč

*) jmenován členem pracovní komise ke dni 1.1.2017

Veřejné právo I – správní právo č. 3 

Počet schůzí

Zkrácená řízení

Veřejné právo I – správní právo č. 3 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo I –

správní právo č. 3
13 11 2

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VPI - SP 3 ke dni 31.12.2017

Veřejné právo I - správní právo č. 3 

muži

ženy



Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo II – finanční právo

v období od 1.1.20167 – 31.12.2017

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

v roce 2017

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Veřejné právo II –

finanční právo
24 0 5 10 55 0

Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Veřejné právo II –

finanční právo
17 20

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP II - FP  v roce 2017

JUDr. Stanislava Vosková

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

JUDr. Hana Sáblová  

JUDr. Ladislav Pauker 

Mgr. Ing. Daniel Tyraj

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Mgr. Ing. Petr Jiška

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO II - FINANČNÍ PRÁVO

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA 

JUDr. Kristina Škampová

JUDr. Josef Barák - předseda   

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. - místopředseda

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Marie Grossová, Ph.D.      

Veřejné právo II – finanční právo 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo II – finanční právo 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo II –

finanční právo
13 6 7

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP II - FP  ke dni 31.12.2017

Veřejné právo II - finanční právo 

muži

ženy



Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV 

pro VP III - PP v roce 2017

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci

v období od 1.1. 2017 – 31.12.2017

JUDr. Antonín Kottnauer

JUDr. Nataša Randlová

JUDr. Petr Šimerka

doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
*)
 - předseda

**)

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

JUDr. Radana Gogová

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

JUDr. Helena Úlehlová

 *) rezignace na funkci předsedy pracovní komise ke dni 28.2.2017, od 1.3.2017 řádným členem pracovní komise

JUDr. Roman Lang, Ph.D.

**) funkce předsedy pracovní komise není od 1.3.2017 obsazena

Veřejné právo III –

pracovní právo a

sociální věci

Mgr. Ludmila Tomandlová

5 6

JUDr. Jan Přib, CSc. - místopředseda

JUDr. Věra Bognárová

0 198 0

Veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění



Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo III –

pracovní právo a

sociální věci

12 6 6

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP III - PP  v roce 2017

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP III - PP ke dni 31.12.2017

Veřejné právo III –

pracovní právo a

sociální věci

7 8

Veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci  

Počet schůzí

Zkrácená řízení

Veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci 

muži

ženy



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

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Veřejné právo IV –

evropské právo
10 0 0 2 1 0

Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Veřejné právo IV –

evropské právo
10 0

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

JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro VP VI - EP  v roce 2017

Mgr. Jan Grinc

Mgr. Tomáš Chudý. Ph.D., LL.M.

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M.

JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.

JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 

Mgr. Petr Konůpka

v roce 2017

Mgr. Ing. Dušan Uher - předseda   

JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D. - místopředsedkyně

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

Mgr. Lucie Dvořáková, LL.M.    

PRACOVNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ PRÁVO IV - EVROPSKÉ PRÁVO

Přehled členů pracovní komise LRV pro Veřejné právo IV – evropské právo

v období od 1.1.2017  – 31.12.2017

Veřejné právo IV – evropské právo 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

Veřejné právo IV – evropské právo 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Veřejné právo IV –

evropské právo
12 9 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro VP IV - EP  ke dni 31.12.2017

Veřejné právo IV - evropské právo 

muži

ženy



Přehled  členů pracovní komise LRV pro soukromé právo

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Soukromé právo 14 0 4 5 23 0

Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Soukromé právo 11 11

JUDr. Lukáš Jansa
*)

Mgr. Martin Lebeda, Ph.D.
**)

*) jmenován členem pracovní komise ke dni 1.1.2017

JUDr. Václav Bartík - předseda

**) jmenován členem pracovní komise ke dni 10.5.2017

JUDr. Vratislav Pospíšil 

PRACOVNÍ KOMISE PRO SOUKROMÉ PRÁVO

JUDr. Miloš Tomsa, CSc. 

JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. - místopředseda

JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Čáp - místopředseda 

prof. doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Mgr. Daniel Hájek, LL.M.

v období od 1.1. 2017 – 31.12.2017

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro SP  v roce 2017

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

JUDr. Petr Kasík, Ph.D.

JUDr. Stanislav Marchal, CSc.

Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro SP v roce 2017

Soukromé právo 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

Soukromé právo 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Soukromé právo 15 12 3

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro SP ke dni 31.12.2017

Soukromé právo 

muži

ženy



Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro TP

v roce 2017

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

Trestní právo 1 0 2 1 8 0

Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

Trestní právo 8 8 0

PRACOVNÍ KOMISE PRO TRESTNÍ PRÁVO

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

doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
*)

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D.

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

Přehled členů pracovní komise LRV pro trestní právo

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro TP ke dni 31.12.2017

 *) zánik členství v pracovní komisi úmrtím dne 27.7.2017

2 9Trestní právo

JUDr. Tomáš Durdík

v období od 1.1. 2017 – 31.12.2017

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro TP  v roce 2017

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

JUDr. Daniel Prouza, Ph.D.

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Trestní právo 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

Trestní právo 

Počet schůzí

Zkrácená řízení

Trestní právo 

muži

ženy



Přehled počtu legislativních materiálů projednaných v pracovní komisi LRV pro RIA

v roce 2017

Název pracovní 

komise
Zákon Ústavní zákon Věcný záměr Nařízení vlády Vyhláška

Upravené 

znění

RIA 24 0 5 1 2 0

Název pracovní 

komise
Počet schůzí

Zkrácená 

řízení

Marek Ondroušek
*)

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
*)

JUDr. Petr Solský

*) jmenován členem / jmenována členkou pracovní komise ke dni 1.1.2017

Mgr. Zdeněk Zajíček*)

Mgr. Martina Vránová

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.

Radek Špicar, M.Phil.

Ing. Daniel Trnka 

RIA 11 5

Přehled počtu členů a složení pracovní komise LRV pro RIA ke dni 31.12.2017

Ing. Jiří Nekovář

Přehled počtu schůzí a zkrácených řízení v pracovní komisi LRV pro RIA  v roce 2017

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

doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
*)

PhDr. Zdeněk Kudrna, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Mandík

Mgr. Jan Matoušek

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

PRACOVNÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

Přehled členů pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

v období od 1.1. 2017 – 31.12.2017

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. - předsedkyně  

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. - místopředseda

Mgr. Miroslav Dvořák
*)

RIA 

Zákon

Ústavní zákon

Věcný záměr

Nařízení vlády

Vyhláška

Upravené znění

RIA 

Počet schůzí

Zkrácená řízení



Název pracovní 

komise LRV
celkový počet muži  ženy

RIA 18 15 3

RIA 

muži

ženy



Předkladatel

Návrh 

zákona Předkladatel

Věcný 

záměr Předkladatel

Ústavní 

zákon Předkladatel

Nařízení 

vlády Předkladatel Vyhláška

MD 1 MD 0 MD 0 MD 0 MD 20

MZe 1 MZe 0 MZe 0 MZe 12 MZe 33

MPO 4 MPO 1 MPO 0 MPO 8 MPO 8

MŽP 3 MŽP 0 MŽP 0 MŽP 0 MŽP 12

MV 5 MV 1 MV 0 MV 11 MV 11

MZdr 3 MZdr 0 MZdr 0 MZdr 3 MZdr 14

MMR 2 MMR 0 MMR 0 MMR 2 MMR 5

MŠMT 0 MŠMT 0 MŠMT 0 MŠMT 2 MŠMT 7

MF 14 MF 0 MF 0 MF 2 MF 26

MSp 9 MSp 0 MSp 0 MSp 3 MSp 14

MPSV 7 MPSV 0 MPSV 0 MPSV 13 MPSV 6

MK 1 MK 0 MK 0 MK 3 MK 0

MZV 0 MZV 0 MZV 0 MZV 2 MZV 5

MO 0 MO 1 MO 0 MO 4 MO 1

MLP 1 MLP 1 MLP 0 MLP 0 MLP 0

NBÚ 1 NBÚ 0 NBÚ 0 NBÚ 1 NBÚ 0

ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 0 ČÚZK 2

ČNB 1 ČNB 0 ČNB 0 ČNB 0 ČNB 21

ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 0 ČBÚ 1

ÚOHS 0 ÚOHS 0 ÚOHS 0 ÚOHS 0 ÚOHS 0

BIS 1 BIS 0 BIS 0 BIS 0 BIS 0

ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 0 ERÚ 4

ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 0 ČTÚ 2

SÚJB 0 SÚJB 0 SÚJB 0 SÚJB 0 SÚJB 3

ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 0 ČSÚ 1

SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0 SSHR 0

MVVI 1 MVVI 0 MVVI 0 MVVI 0 MVVI 0

RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0 RRTV 0

ÚPV 1 ÚPV 0 ÚPV 0 ÚPV 0 ÚPV 0

ÚDHPSPH 0 ÚDHPSPH 0 ÚDHPSPH 0 ÚDHPSPH 0 ÚDHPSPH 2

NÚKIB 0 NÚKIB 0 NÚKIB 0 NÚKIB 0 NÚKIB 1

Příloha č. 4

Přehled legislativních materiálů předložených pracovním komisím v roce 2017 podle resortů

(v členění podle předkladatele a druhu materiálu)
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Nařízení vlády

Vyhláška
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Příloha č. 5 

 
Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi 

Legislativní rady vlády v roce 2017  
 
 

A. Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi 
Legislativní rady vlády v roce 2017 v členění podle jednotlivých pracovních 
komisí a podle druhu jednotlivých legislativních materiálů 

 
 
 

Název pracovní komise LRV Zákon 
Ústavní 
zákon 

Věcný 
záměr 

Nařízení 
vlády 

Vyhláška 
Upravené 

znění 
Celkem 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 13 0 2 16 55 0 86 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 8 0 1 5 64 0 78 

Veřejné právo I – správní právo č. 3 9 0 2 16 46 0 73 

Veřejné právo II – finanční právo 24 0 5 10 55 0 94 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 

8 0 5 6 19 0 38 

Veřejné právo IV – evropské právo 10 0 0 2 1 0 13 

Soukromé právo 14 0 4 5 23 0 46 

Trestní právo 1 0 2 1 8 0 12 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 24 0 5 1 2 0 32 
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B. Srovnání počtu legislativních materiálů projednaných pracovními komisemi 
Legislativní rady vlády v letech 2014 – 2017 

 
 
 

Název pracovní komise LRV 2014 2015 2016 2017 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 107 120 106 86 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 109 165 119 78 

Veřejné právo I – správní právo č. 3 --- --- 47
*) 

73 

Veřejné právo II – finanční právo 107 127 118 94 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 

43 39 32 38 

Veřejné právo IV – evropské právo --- 56 45 13 

Soukromé právo 60 90 69 46 

Trestní právo 15 20 17 12 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 74 100 91 33 

 
*)
 Pracovní komise pro správní právo č. 3 funguje od 1.4.2016. 

 
 
 
 



 
Příloha č. 6 

 
Srovnání počtu zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády  

v letech 2014 - 2017  
 

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

 

 

 
 
 

Název pracovní komise LRV 
2014 2015 2016 2017 

Z ZŘ Z ZŘ Z ZŘ Z ZŘ 

Veřejné právo I – správní právo č. 1 11 24 22 3 19 0 14 3 

Veřejné právo I – správní právo č. 2 19 1 22 4 18 5 13 3 

Veřejné právo I – správní právo č. 3 --- --- --- --- 10 0 14 10 

Veřejné právo II – finanční právo 22 4 23 14 23 2 17 20 

Veřejné právo III – pracovní právo 
a sociální věcí 

12 7 9 12 9 7 7 8 

Veřejné právo IV – evropské právo --- --- 20 0 20 1 10 0 

Soukromé právo 19 4 22 1 18 6 11 11 

Trestní právo 6 2 9 6 7 2 2 9 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 11 24 13 11 17 7 11 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Příloha č. 7 
 

Přehled mimořádných zasedání společných pracovních komisí Legislativní 
rady v roce 2017 a na nich projednaných legislativních materiálů  

a přehled zkrácených řízení provedených v roce 2017 jednotlivými pracovními 
komisemi Legislativní rady vlády a na nich projednaných legislativních 

materiálů 
 

 
A. Mimořádná zasedání společných pracovních komisí Legislativní rady vlády 

(ad hoc komise) 
 

Termín Členové ad hoc komise Předkladatel Legislativní materiál (č.j.) 

16.2.2017 - JUDr. Josef Barák 
- Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. 
- JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
- Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
- Mgr. Michala Hrušková 
- JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. 
- JUDr. Ladislav Pauker 
- JUDr. Jan Přib, CSc. 
- Mgr. Pavol Rendek 
- JUDr. Hana Sáblová 
- JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
- JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
- JUDr. Petr Šustek 
- Mgr. Ludmila Tomandlová 
- Mgr. Ing Dušan Uher 
- JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 
- JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D. 

MPSV návrh zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na 
bydlení 
(120/17) 

MPSV návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona 
o sociálním bydlení a 
o příspěvku na bydlení 
(121/17) 
 

MZd zákona o univerzitních 
nemocnicích a o změně 
některých zákonů (zákon 
o univerzitních nemocnicích) 
(172/17) 
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B. Zkrácená řízení pracovních komisí Legislativní rady vlády 
 

Pracovní komise 

LRV 
Termín Předkladatel Legislativní materiál 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 1 

27.10.2017 MZd Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 
Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně 
uváděných dat do Národního registru osob 
nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání 
a orgánů 

13.12.2017 MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě a o oprávnění 
a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění 
pozdějších předpisů 

27.12.2017 MV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky 
provádějící volební zákony 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 2 

28.6.2017 MSp Návrh vyhlášky k provedení § 3 odst. 3 

insolvenčního zákona (vyhláška o platební 
neschopnosti podnikatele) 

26.7.2017 MMR Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

30.9.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, 
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném 
provedení a označení služebních vozidel celní 
správy, ve znění pozdějších předpisů 

Veřejné právo I  
– správní právo č. 3 

10.5.2017 MPO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném 
odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 
uskladňování, neoprávněné přepravě nebo 
neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky 
č. 289/2013 Sb. 

26.6.2017 MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek 
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůd, ve znění pozdějších předpisů. 

4.8.2017 MZd Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

4.8.2017 ČNB Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

22.8.2017 MZV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské 
úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké 
sněmovny hlasovací lístky dodány, 
a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací 
lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení 
přenosovou technikou, ve znění pozdějších 
předpisů 

22.8.2017 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
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vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

9.10.2017 MZd Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 
nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

9.10.2017 MMR Návrh nařízení vlády o použití prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci 
veřejných prostranství na sídlištích 

14.11.2017 MV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 
a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními 
místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních 
místech veřejné správy), ve znění pozdějších 
předpisů 

7.12.2017 MD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění 
pozdějších předpisů 

Veřejné právo II  
– finanční právo 

24.2.2017 MPSV Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související 
zákony 

2.3.2017 MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní 
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

4.5.2017 MZV Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném 
Ministerstvem zahraničních věcí 

4.5.2017 MPO Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností 
souvisejících s vydáním povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem investování 

17.5.2017 ČNB Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné 
pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 

16.6.2017 MZe Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku 
na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při 
provádění hospodaření v lese 

16.6.2017 MSp Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu 
sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu 
vývoje likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti 
podnikatele) 

16.6.2017 ČÚZK Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením 

18.7.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

14.8.2017 MV Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných 
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Ministerstvem vnitra 

15.8.2017 MF Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů 

15.8.2017 ČNB Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

8.9.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odměny členů 
Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 

8.9.2017 ČNB Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro 
distribuci na kapitálovém trhu 

10.10.2017 MMR Návrh nařízení vlády o použití prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci 
veřejných prostranství na sídlištích 

10.10.2017 ČNB Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné 
dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple 
sv. Václava v katedrále sv. Víta 

10.10.2017 ČNB Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné 
dvousetkoruny ke 100. výročí založení České 
astronomické společnosti 

18.12.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních samosprávných celků, 
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

18.12.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury 
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním 
rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu 
státního rozpočtu a lhůtách pro jejich 
předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. 

19.12.2017 ČNB Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky 
v souvislosti s ukončením důchodového spoření 

Veřejné právo III  
– pracovní právo a 
sociální věci  

4.4.2017 MSp Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní 
řád a další související zákony 

28.7.2017 MPSV Návrh nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na způsob organizace práce 
a pracovních postupů při práci v lese a na 
pracovištích obdobného charakteru 

25.8.2017 MV Návrh nařízení vlády o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků 

25.8.2017 MŠMT Návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro 
neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 

29.9.2017 MPSV Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení 
o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru 
potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče 
o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení 

26.10.2017 MPSV Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
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veřejných službách a správě, nařízení vlády 
č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, 
a  nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se 
stanoví katalog činností v bezpečnostních 
sborech, ve znění pozdějších předpisů 

11.12.2017 MPSV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

15.12.2017 MPSV Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady 
za používání silničních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad 

Soukromé právo 12.5.2017 MPO Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností 
souvisejících s vydáním povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem investování 

24.5.2017 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 
jednotlivých živností, ve znění pozdějších 
předpisů 

8.8.2017 ČNB Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

30.8.2017 ČNB Návrh vyhlášky o podrobnější úpravě některých 
pravidel při poskytování investičních služeb 

15.9.2017 MPSV Návrh věcného záměru zákona o pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

27.9.2017 MSp Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., 
o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu 
trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu 
rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob 
a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
a o úhradě dalších nákladů 

27.9.2017 MF Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb 
z evidence tržeb 

10.11.2017 MMR Návrh zákona, kterým se mění zákon č.311/2013 
Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám 
a skupinovým rodinným domům některých 
bytových družstev a o změně některých zákonů 

24.11.2017 MSp Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob 

24.11.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění 
pozdějších předpisů 
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24.11.2017 MF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

Trestní právo 30.5.2017 MSp Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 
zastupitelství, zřízení poboček některých státních 
zastupitelství a podrobnostech o úkonech 
prováděných právními čekateli, ve znění 
pozdějších předpisů 

25.9.2017 MSp Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách 
odměňování odsouzených osob zařazených 
do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 

25.9.2017 MSp Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., 
o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu 
trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu 
rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob 
a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
a o úhradě dalších nákladů 

25.9.2017 MO Návrh věcného záměru zákona o připravenosti 
občanů k obraně státu 

18.10.2017 MSp Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 
přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční 
zkoušce 

18.10.2017 MSp Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 
přípravě právních čekatelů a o odborné 
závěrečné zkoušce 

18.10.2017 MSp Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

23.10.2017 MSp Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., 
o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství 
a podrobnostech o úkonech prováděných 
právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 

3.11.2017 MLP Věcný záměr zákona o lobbingu 

Hodnocení dopadů 
regulace (RIA) 

23.1.2017 MPSV Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

16.2.2017 MPSV Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku 
na bydlení 

16.2.2017 MPSV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení 

28.4.2017 MF Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním 
přístupu správce daně k některým údajům 
v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce 
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při správě daní 

21.6.2017 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh a zákon č. 17/2012 sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 



          Příloha č. 8 
 

Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády  
pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2017 
 
 

Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále 
jen „Komise RIA“) byla zřízena v listopadu 2011. Jejím posláním je posuzování 
kvality provedeného hodnocení dopadů navrhované regulace (regulatory impact 
assessment, zkráceně RIA) u předkládaných návrhů právních předpisů, tj. u zákonů, 
nařízení vlády, vyhlášek a rovněž věcných záměrů zákona (dále jen „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 v uplynulých 6 letech svého působení měla ambici přispět 

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

V případě věcných záměrů zákona byla ZZ RIA v souladu s Obecnými 
zásadami hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracována vždy. U návrhů zákonů 
nebyla ZZ RIA zpracována ve 43 % případů, tj. k 24 návrhům. V 6 případech 
nezpracování ZZ RIA vyplývalo z Plánu legislativních prací vlády, v 10 případech 
byla udělena výjimka, ve zbylých případech se jednalo o jiné důvody (zákon 
o státním rozpočtu, samostatné změnové zákony, rozhodnutí na základě usnesení 
vlády, nemožnost variantního řešení). V případě podzákonných právních předpisů 
převažovaly návrhy bez zpracované ZZ RIA.  

 
Druh právního předpisu Se zpracovanou RIA Bez zpracované RIA 

Věcný záměr zákona 4 0 

Návrh zákona 32 24 

Návrh nařízení vlády 24 41 

Návrh vyhlášky 46 153 

Tabulka 01. Přítomnost RIA v návrzích právních předpisů 

 
 
Personální složení Komise RIA 
 

Komise RIA byla k 1. lednu 2017 rozšířena o pět nových členů. V návaznosti 
na aktualizaci Akčního plánu na rozvoj digitálního trhu byli koordinátorem digitální 
agendy doporučeni na jmenování odborníci na IT právo a digitalizaci Mgr. Zdeněk 
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Zajíček a Marek Ondroušek. Dalšími novými členy komise se stali Mgr. Miroslav 
Dvořák, doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 
Složení Komise RIA je součástí přílohy č. 1. 
 
 
Činnost Komise RIA 
 

Komise RIA se v roce 2017 zabývala 32 1  závěrečnými zprávami RIA. 
V rámci svých 11 zasedání posuzovala závěrečné zprávy RIA u 27 návrhů právních 
předpisů. Dalších 5 závěrečných zpráv RIA projednala ve zkrácených řízeních 
(per rollam). Dohromady se jednalo o: 

- 5 věcných záměrů zákona; 
- 24 návrhů zákonů; 
- 1 návrh nařízení vlády; 
- 2 návrhy vyhlášek. 
 

 
Graf 01. Počet projednávaných materiálů Komisí RIA v jednotlivých letech 

 
Z grafu 01 je patrný pokles projednávaných ZZ RIA oproti předcházejícím 

letům, což úzce souvisí s politickým cyklem. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního 
období Poslanecké sněmovny aktivita vlády v legislativní činnosti poklesla. 
 

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

                                                             
1

 V jednom případě (Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) Komise RIA projednala návrh dvakrát. 
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v r. 2018. V případě opakovaných projednání stejného materiálu je vždy započteno 
pouze první projednání. 
 

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

V mezinárodním měřítku Komise RIA participuje na činnosti platformy 
RegWatchEurope.2 Předsedkyně Komise RIA se v roce 2017 zúčastnila 8 jednání 
této platformy. Vedle aktivit v rámci platformy RegWatchEurope předsedkyně 
vystoupila na konferenci Výboru pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board) 
Evropské komise při příležitosti vydání první výroční zprávy a ve Výboru 
pro regulatorní politiku (Regulatory Policy Committee) OECD.  
 
 
Stanoviska Komise RIA 

 
Ve vazbě na novelizaci Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA), která proběhla v r. 2016, došlo v roce 2017 
ke sjednocení závěrů stanovisek. Závěry stanovisek mají ustálenou podobu 
obsahující jednu ze 4 možných formulací (pracovně označenou příslušným 
písmenem):  
(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 02 je možné vyčíst rozložení jednotlivých typů stanovisek Komise RIA u 32 
posuzovaných ZZ RIA v roce 2017.  

                                                             
2
 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), Norska (Regelrådet), Nizozemska (ATR), Německa (Nationaler Normenkontrollrat), 
Švédska (Regelrådet) a Velké Británie (Regulatory Policy Committee).  
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Graf 02. Stanoviska Komise RIA za rok 2017. 
 

Následující přehled (tabulka 02) uvádí pro úplnost souhrn stanovisek Komise 
RIA ve vztahu k jednotlivým předkladatelům. Nejvíc návrhů pocházelo od MF 
a MPSV (v obou případech 7). V případě Návrhu věcného záměru zákona o pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
který byl Komisí RIA projednán opakovaně je v tabulce započteno první stanovisko. 
Druhé stanovisko bylo hodnoceno „C“.  

 

Předkladatel 
Projednané návrhy 

Komisí RIA 

Stanovisko Komise RIA 

A B C D 

MD 0 0 0 0 0 

MF 7 0 2 2 3 

MK 1 0 0 0 1 

MLP 1 0 0 1 0 

MMR 2 1 1 0 0 

MO 1 0 0 1 0 

MPO 2 0 2 0 0 

MPSV* 7 0 0 0 7 

MSp 4 0 1 0 3 

MŠMT 0 0 0 0 0 

MV 2 1 1 0 0 

MZd 0 0 0 0 0 

MZe 2 0 1 0 1 

MZV 0 0 0 0 0 

MŽP 0 0 0 0 0 

MVVI 1 0 0 1 0 

ERÚ 2 0 2 0 0 

Celkem 32 2 10 5 15 

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. 
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Komise RIA se v návaznosti na sjednocení závěrů stanovisek pokusila zpětně 
kategorizovat doposud vydaná stanoviska od roku 2014 tak, aby odpovídala 
současným ustáleným závěrům stanovisek. Následující dva grafy (03 a 04) uvádějí 
počet a podíl souhlasných stanovisek (tj. „A“ a „B“) na celkovém počtu vydaných 
stanovisek Komisí RIA za období 2014–2017. V případě opakovaných stanovisek je 
započteno pouze první stanovisko. 

 

 
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 2017 bylo předsedovi Legislativní rady vlády doručeno 
ze strany předkladatelů 86 žádostí o výjimku z provedení hodnocení dopadů 
regulace, přičemž v 81 případech bylo předkladatelům vyhověno.  

 
Výjimka nebyla udělena v 5 případech (ve 4 případech MSp, v 1 případě 

MPO).  
 


