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Proč regulatorní politika? 

 Regulace – jeden ze základních nástrojů vlády 
jak naplňovat svoje cíle (vedle fiskální a 
monetární politiky) 
 Možnosti fiskální politiky jsou téměř vyčerpány 

 Monetární politika naráží na omezení 

 Špatná regulace může bránit hospodářskému 
rozvoji, inovacím, snižuje zaměstnanost... 

 Studie OECD ukázala, že zkvalitnění 
regulatorního rámce může v některých zemích 
podpořit růst HDP až o 20% v desetiletém 
horizontu 



Tvorba nové regulace 

• Rozhodování o nových právních předpisech by 
mělo být založeno na přesných podkladech 

• Je regulace skutečně tím nejefektivnějším 
řešením problému? 

• Proces Hodnocení dopadu regulace (RIA) 

– Definice problému 

– Navržení možných variant řešení 

– Vyhodnocení všech jejich možných dopadů 
(ekonomických, sociálních, environmentálních),  

– Návrh nejefektivnějšího řešení 

– Rozhodnutí ponecháno těm, kteří jsou k tomu zvoleni 

 



Přezkum existující regulace 

• Regulace může způsobovat značné (a 
někdy zbytečné) náklady občanům, 
podnikům, veřejné správě 

– Administrativní náklady cca 3% HDP 

• Je třeba pravidelně vyhodnocovat 
efektivitu regulace – dosahuje cílů 
efektivním způsobem? 

– Snižování administrativní/regulatorní zátěže 

– Ex post RIA 

– Expirace a sunsetting 



Implementace a vynucování 

• Čím dál více regulací (větší ochrana zdraví, 
bezpečnosti, životního prostředí) versus 
stále méně prostředků na implementaci 

• Vlády by měly sbírat data o dodržování 
právních předpisů 

• Vynucování by mělo být založeno na 
potenciálních rizicích, hlavím cílem je 
přínos pro společnost 

• Pravidla pro fungování regulátorů 



Orientace na uživatele 

• Transparentnost procesu přípravy 
regulace (zapojování zainteresovaných 
stran, konzultace) 

• Vyhodnocování regulace z uživatelského 
pohledu 

• Uživatelská přívětivost (konsolidace, 
srozumitelnost, snadná dostupnost, one-
stop shops) 



Instituce  

• Koordinace v centru vládnutí 

• Dohled nad kvalitou regulace 

– Včetně nezávislých kontrolních orgánů 

• Metodologická podpora a vzdělávání 



Jednotná regulatorní politika 

• Vlády by měly přijmout jednotnou 
regulatorní politiku s jasnými cíli a 
koordinačními mechanismy 

• Integrovaný přístup by měl pokrýt celý 
životní cyklus regulace 

• Zajistit politickou podporu 

• Pravidelné vyhodnocování efektivity 



Doporučení rady OECD k regulatorní 

politice a vládnutí 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/2012recommendation.htm 
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