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Vývoj  RIA v ČR (1) 

2000    Doporučení OECD ke zkvalitnění vládní regulace 

 vláda začala analyzovat možnosti zlepšování kvality regulace, 
včetně integrace RIA do legislativního procesu 

2005    RIA se stala součástí legislativního procesu  

 zahájení pilotní fáze 

 zahájení vzdělávání k RIA 

2007    Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)   

 RIA se stala povinnou součástí legislativního procesu 

 vytvořen Výbor pro kontrolu kvality hodnocení dopadů 
regulace na Ministerstvu vnitra 
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Vývoj RIA v ČR (2) 

2008    Zpráva o účinnosti Obecných zásad 
 doporučení nebyla realizována 

2011    leden  
  Návrh na zvýšení efektivnosti procesu hodnocení dopadů regulace 

 identifikovány nedostatky procesu RIA 
 úkol: předložit změny Obecných zásad 
červen   
Dodatek ke Koaliční smlouvě  
 přesun RIA z Ministerstva vnitra na Úřad vlády 
říjen 
Východiska pro změnu Obecných zásad 
Vytvoření nové pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení 

dopadů regulace 
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Východiska pro změnu Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace 

 Odstranit formálnost provádění RIA 

 Revidovat složitý systém výjimek 

 Zahájit zpracování RIA již na počátku legislativního procesu 

 Vytvořit podmínky pro nezávislé posuzování kvality provedených RIA 
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Provádění RIA v ČR od 1.1.2012 (1) 

 Pro každý návrh právního předpisu musí být zpracován přehled dopadů 
(podle standardizované šablony) 

 V případě vznikajících významných dopadů je rozhodnuto o zpracování RIA  

 Informace o povinnosti zpracovávat RIA je součástí Plánu legislativních prací 
vlády na příslušný kalendářní rok, popřípadě samostatného usnesení vlády 

 V případě předkládání návrhů právních předpisů nad rámec Plánu legislativních 
prací vlády se rozhoduje o provedení RIA individuálně na základě 
předloženého přehledu dopadů 

 RIA se zpracovává povinně u všech věcných záměrů zákonů 
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Provádění RIA v ČR od 1.1.2012 (2) 

 Výstupem z provedené RIA je Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace, která je součástí návrhu právního předpisu předkládaného vládě k 
projednání 

 Před projednáním ve vládě je Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
mj. projednána v pracovní komisi pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 V případě negativního stanoviska pracovní komise pro  RIA je materiál vrácen 
předkladateli k dopracování 

 Materiál bez provedené RIA nemůže pokračovat v legislativním procesu  
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Popis Počet  

Vládní návrhy právních předpisů se 
zpracovanou RIA 

80 

Z toho vládní návrhy se zpracovanou 
RIA posuzované Komisí RIA  
v r. 2012 

64 

Vládní návrhy právních předpisů bez 
zpracované RIA 

67 

Vládní návrhy právních předpisů 
za rok 2012 celkem 

147 

Počet návrhů předložených na půdě 
Parlamentu ČR (bez RIA) 

93 

Počet návrhů právních předpisů 
předložených v ČR v 2012 celkem 

240 

 

 Z 93 návrhů právních předpisů předložených na 
půdě Parlamentu nebyla zpracována RIA ani 
nebylo požadováno stanovisko Komise k 
žádnému z nich 

 Ze 147 vládních návrhů právních předpisů byla 
RIA zpracována u 80 z nich 

 Komise posoudila celkem 64 RIA 

 Tento fakt poukazuje na dlouhodobě 
kritizovanou nevyváženost 
legislativního procesu, kdy návrhy 
předkládané v Parlamentu nevyžadují 
vyhodnocení dopadů ani jiné odborné 
vyhodnocení (z čehož plyne řada rizik a 
nákladů pro veřejné rozpočty i 
soukromou sféru) 

 

 

 



Úřad vlády České republiky 

Jak vypadaly výsledky hodnocení Komise 
RIA? 
 

 

 

Z celkového počtu 64 posuzovaných návrhů: 

 21 doporučila Komise bez dalších připomínek (tzn. necelých 33%) 

 29 návrhů doporučila po částečném doplnění závěrečných zpráv RIA 

 V 7 případech vydala Komise RIA své doporučující stanovisko na základě 
opětovného posouzení zásadně dopracovaných závěrečných zpráv RIA 

 V 7 případech Komise RIA vyslovila negativní stanovisko k předloženému 
hodnocení dopadů regulace a v těchto případech nedoporučila návrh s 
předloženou závěrečnou zprávou RIA k dalšímu projednávání Vládou ČR, z 
toho: 

 Ve 3 případech byl následně návrh stažen předkladatelem z legislativního procesu 

 1 návrh je stále přepracováván 

 Ve 3 zbývajících byl návrh schválen Vládou ČR v předložené podobě navzdory 
negativnímu stanovisku 
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Závěr – další kroky ve využívání RIA 

 RIA je dosud v ČR využívána jako ex ante hodnocení 

 Pro podporu zlepšování kvality provádění RIA se připravuje nový systém 
vzdělávání a strukturovaná prezentace RIA na webovém portálu pro RIA 

 Analýza možnosti využití RIA pro ex post hodnocení 

 Využívání RIA při přípravě právních předpisů EU  
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Děkuji za pozornost! 
 

Mgr. Zuzana Rusňáková 
vedoucí oddělení 

 pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace 

 

Sekce kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády 


