6. ČINNOST STÁTNÍ SPRÁVY
PhDr. Radim Bureš
Kurz „Dobré vládnutí a veřejná správa“
FSV LS 2020

OBSAH
Vymezení činnosti státní správy v ústavě
 Pravidla činnosti státní správy podle
kompetenčního zákona
 Programové prohlášení vlády jako základní
programový dokumenty (+ příklady PPV z roku
2018 a 2014)
 Plán legislativních prací vlády
 Procesní dokumenty
 Informační zdroje


ÚSTAVA
Čl. 2
 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává
ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,
výkonné a soudní.
 (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid
vykonává státní moc přímo.
 (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, v mezích a
způsoby, které stanoví zákon.
 (4) Každý občan může činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.


ÚSTAVA 2
Čl. 4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.
Čl. 5
Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran
respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování
svých zájmů.
Čl. 6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny
dbá ochrany menšin.
Čl. 7
Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
Čl. 8
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.
Čl. 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.
Čl. 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije
se mezinárodní smlouva.
Čl. 10a
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na
mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li
ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

ÚSTAVA 3
Čl. 76
(1) Vláda rozhoduje ve sboru.

(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích
členů.
Čl. 77
(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem

a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.
(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Čl. 78
K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení
podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.
Čl. 79
(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze
zákonem.
(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních
úřadech upravuje zákon.
(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na
základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem
zmocněny.

ZÁKLADNÍ DOKUMENT




Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon
Upravuje zřízení ministerstev a dalších
ústředních orgánů státní správy a principy jejich
činnosti

ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
STÁTNÍ SPRÁVY



§ 20
Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v
okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a
v jiných obecně závazných právních předpisech a
úkoly vyplývající z členství České republiky v
Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních
a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou
republiku závazné.



§ 21



Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními
a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22 ANALÝZA SPOLEČENSKÉ
PROBLEMATIKY

Ministerstva zkoumají společenskou
problematiku v okruhu své působnosti,
analyzují dosahované výsledky a činí opatření k
řešení aktuálních otázek.
 Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených
odvětví a řešení stěžejních otázek, které
předkládají vládě České republiky.
 O návrzích závažných opatření přiměřeným
způsobem informují veřejnost.


§ 23 PŘÍPRAVA ROZPOČTU


Ministerstva předkládají za svěřená odvětví
podklady potřebné pro sestavení návrhů státních
rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření
širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům,
které předkládají vládě České republiky jiná
ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich
působnosti.

§ 24


Ministerstva pečují o náležitou právní
úpravu věcí patřících do působnosti České
republiky; připravují návrhy zákonů a jiných
právních předpisů týkajících se věcí, které patří
do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž
přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání
zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle
zákonů potřebná opatření k nápravě.

SPOLUPRÁCE



Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné
informace a podklady. Nižší orgány státní správy
jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si
příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu
nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2018 PREAMBULE




Naši občané žijí v bezpečné zemi a to je dnes hodnota,
kterou se nemůže mnoho okolních zemí pochlubit.
Vláda ve svém úsilí zajistit bezpečnost a ochránit
zemi před nejrůznějšími útoky zvenčí nepoleví, a
proto budeme i nadále posilovat naši obranyschopnost
a vnitřní bezpečnost.
Jedním z hlavních cílů této vlády je boj za zájmy
českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující
úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované
řešení není efektivní a rozděluje Evropu. Česká
republika se aktivně zapojí do zásadních politických
jednání v rámci EU a spolu se zeměmi V4 a jinými
evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém
řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění
bezpečnosti vnějších hranic, práva výběru uprchlíků
na území před vnějšími hranicemi Evropské unie,

PRIORITY VLÁDY 2018
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Chceme důchodovou reformu.
Digitální Česko.
Chceme být v Evropě vidět.
Sestavíme strategický investiční program.
Chceme začít s reformou státu.
Posílíme naši bezpečnost.

CHCEME ZAČÍT S REFORMOU STÁTU.


To znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových
daních. Důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného
a stočného. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.



Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním
rozpočtem.



Ve spolupráci se Svazem měst a obcí projednáme výši příspěvku
na výkon státní správy.



Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce – nové
pracovní síly i posílení motivace k práci.



Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně
taky začít s posílením technického školství, přípravy učňů a vnést
pořádek do soustavy vysokých škol.



Potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví a rozvoj
jeho kapacit.



Nově koncipujeme rozvoj sportu jak vrcholového, tak i masového.



Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní
účastí.

DIGITALIZACE
Naším cílem je připravit komplexní a
perspektivní digitální strategii České republiky
se zaměřením na služby pro občany.
 V rámci projektu připravíme a zajistíme
nezaměnitelnou koordinační roli státu a státních
orgánů.
 Cílem je zlepšení efektivity státní správy,
zjednodušení a zpřehlednění využívání
digitálních technologií pro komunikaci se
státními orgány, zvýšení uživatelské dostupnosti
služeb pro všechny občany a v důsledku realizace
projektu tak i úspora vynakládaných veřejných
prostředků pro fungování státní a místní správy.


DIGITALIZACE POKR.




Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu,
řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude
podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu
standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další
činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb.
Vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou
agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do
Digitálního Česka. Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme
základní standardy platné pro státní správu, budeme
centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za
které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.
Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro
každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na
jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání,
seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo
zkontrolovat, která veřejná instituce se dívala na vaše osobní
údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude
občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

VEŘEJNÁ SPRÁVA








Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům
usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení
korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro
vydávání voličských průkazů).
Prosadíme zefektivnění volby do Senátu
zavedením jednokolového systému.
Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na
jednotlivých ústředních správních úřadech,
vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat
veškeré nově uzavřené smlouvy.
Prosadíme novelu zákona o registru smluv.
Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na
územně samosprávné celky a veřejně vlastněné
obchodní společnosti.

VEŘEJNÁ SPRÁVA POKR.
Zefektivníme fungování veřejné správy,
přehodnotíme a změníme kompetence ve vztahu
k samosprávě, která by nadále spadala pod
Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě
přesunem kompetencí směrem z centra ke
krajům a obcím.
 Budeme iniciovat reformu letitého systému obcí s
rozšířenou působností (ORP), který z hlediska
spádovosti a souměřitelnosti neodpovídá dnešní
době a do budoucna by mohl zastřešit spolupráci
obcí ve spádových regionech a být neformálním
článkem mezi krajskou a obecní samosprávou.


STÁTNÍ SLUŽBA




Připravíme a prosadíme novelu služebního
zákona. Státní služba musí být otevřená
odborníkům zvenčí, je nutné odstranit
byrokratické překážky při získávání vzdělaných a
motivovaných pracovníků. Přehodnotíme
administrativní náročnost celého systému a
zajistíme pružnější pravidla.

Vyhodnotíme rozsah a efektivnost činnosti
státních úřadů a institucí a uskutečníme
potřebné organizační změny za účelem
efektivního vynakládání prostředků na chod
státní správy.

KORUPCE


Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u
prokázaných případů prosadíme legislativně v
trestním právu ztrátu všech výhod státních
úředníků se zákazem dalšího výkonu státní
služby a členství ve statutárních orgánech
právnických osob s majetkovým podílem státu.

VYSOKÉ ŠKOLY


Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze
zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného
systému v České republice a garantujeme jeho
nezpoplatnění s výjimkou jednoznačného
zpoplatnění „věčných“ studentů.

LEGISLATIVA




Pro tvorbu zákonů zkvalitníme legislativní útvary
ministerstev, zavedeme profesní přípravu legislativců
a posílíme organizační zajištění Legislativní rady
vlády.
Pro zákony, jejichž příprava a implementace
přesahuje funkční období jedné vlády, zavedeme
zvláštní způsob expertní přípravy s podporou
Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem
projednávání, schvalování a zavádění do praxe.
Příkladem mohou být změny ústavy, změny v
kompetencích ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy, změny důchodového
zabezpečení a zjednodušení dávkových systémů,
změny v soudnictví a státním zastupitelství nebo
příprava nových soudních procesních předpisů.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2014





Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání,
vymahatelnost práva, nastartování udržitelného
hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky země, tvorbu pracovních míst s důrazem
na ohrožené skupiny a na problémové regiony,
účinnou pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a
rovnoměrný rozvoj krajů a obcí.
Efektivní využívání evropských fondů pro realizaci
těchto cílů a zintenzivnění výstavby infrastruktury.
Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných
řízení Evropské komise proti České republice a
maximální efektivní dočerpání programů pro období
2007–2013. Vytvoření účinných řídících a kontrolních
systémů na programové období 2014–2020 tak, aby
vedly k nastavení férových podmínek a zjednodušení
administrativy pro žadatele.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2014 - II






Inventuru a rekonstrukci státu. Racionalizaci
hospodaření státu. Audit každého resortu. Audit
majetku státu a jeho případné zpeněžení
nezpochybnitelným a transparentním způsobem.
Zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným
vlastníkem. Odstranění všech forem plýtvání
veřejnými prostředky. Transparentní nákupy.
Elektronizaci faktur ve státní sféře a transparentní
zveřejňování výdajů placených z peněz daňových
poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu. Posílení
řídicího a kontrolního systému veřejné správy, včetně
rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.
Nesmlouvavý boj proti všem formám korupce,
závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání
exekucí a neférovým insolvencím. Podporu zvýšení
finanční gramotnosti občanů České republiky.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ III
Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných
veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálního systému, dopravy a bezpečnosti.
Všestrannou podporu vzdělání, vědy, kultury a
sportu.
 Rozvoj občanské společnosti, činnosti nestátních
neziskových organizací a účast občanů na
rozhodování a správě veřejných záležitostí jako
nezbytné součásti funkčního demokratického
právního státu. Vláda předloží ústavní zákon o
obecném referendu, včetně referenda na základě
lidové iniciativy, který umožní občanům
rozhodovat přímo o zásadních otázkách
fungování státu.


3.6 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY – 2014 - PŘÍKLAD




Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda
proto připraví dlouhodobou strategii jeho rozvoje a bude
usilovat o její podporu napříč politickým spektrem i
odbornou veřejností. Bude ustavena Národní rada pro
vzdělávání jako platforma pro odbornou diskusi,
formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací
soustavy a řešení aktuálních otázek ve školství.
Všechny níže uvedené kroky budou doprovázeny důrazem
na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních a
zlepšením přípravy učitelů ve spolupráci s pedagogickými
fakultami.
Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání.
S využitím evropských fondů a nově vzniklého národního
fondu poskytne obcím prostředky na vytvoření dostatečné
kapacity mateřských škol a základních škol. Zavede
poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný.

MŠMT – PŘÍKLAD (POKRAČ.)








Vláda změní systém financování regionálního školství a
podpoří technické a učební obory tak, aby vzdělávací
systém více odrážel potřeby trhu práce. Vláda obsahově i
finančně bude stabilizovat státní maturity a u konkrétních
učňovských oborů zavede mistrovské zkoušky.
Vláda vypracuje analýzu vysokoškolské legislativy a v
návaznosti na to předloží návrh změn. Bude garantovat
bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a
státních vysokých školách – nezavede školné ani
zápisné.
Vláda zavede efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou
motivační vazbou na jejich ohodnocení od roku 2015. Zároveň
bude usilovat o postupné zvyšování prostředků na mzdy
pedagogických a nepedagogických pracovníků i na
modernizaci škol a jejich vybavení.
Vláda se zasadí o transparentní financování sportu, stanoví
kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí
v České republice a předloží zákon o podpoře sportu.

PLÁN LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY – ZÁŘÍ 2018










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
Předkladatel: ministryně financí
Návrh právní úpravy implementující mezinárodní arbitráž v rámci řešení případů dohodou
Předkladatel: ministryně financí
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně financí
Spolupředkladatel: guvernér České národní banky
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním
trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Předkladatel: ministryně financí
Návrh zákona o ochraně památkového fondu
Předkladatel: ministr kultury



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí



Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového
základu pro rok 2019, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

PLÁN LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY POKRAČOVÁNÍ


Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí



Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním
zprostředkování)
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatelé: ministr kultury a ministr vnitra



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění
pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu



Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Předkladatel: ministr spravedlnosti



Návrh zákona o podpoře sportu
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra



Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

VZNIK ÚKOLŮ STÁTNÍ SPRÁVY
Analytická
činnost státní
správy
Volební
program

Politická
činnost a
ideologie

Programové
prohlášení

Plán legislativních
prací vlády
Zadávání úkolů v jednotlivých resortech

Plán
nelegislativních
prací vlády

PŘÍPRAVA POLITIK

Zelená kniha
 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0629
&from=EN




Bílá kniha

PROCESNÍ DOKUMENTY
Jednací






řád vlády

(1) Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na
základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách
celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší
ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo
jimi řízeným orgánům.

(2) Vláda přijímá rozhodnutí zpravidla na základě materiálu
předloženého jí členem vlády, výjimečně na základě ústní
informace člena vlády, jde-li o věc, která nesnese odkladu.
(3) Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení
vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední
orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty,
pokud tak stanoví zvláštní zákon.

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA




(1) Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné řídí činnost ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy a odpovídá za úroveň jí schvalovaných návrhů
zákonů, návrhů zákonných opatření Senátu a nařízení vlády. Ministři a
vedoucí jiných ústředních orgánů státní správy odpovídají vládě za úroveň a
včasnou přípravu jimi schvalovaných vyhlášek. Na legislativním procesu se
podílí Legislativní rada vlády (dále jen „Legislativní rada“) jako poradní orgán
vlády a pracovní komise Legislativní rady (dále jen „pracovní komise“).

(2) Účelem legislativních pravidel vlády (dále jen „legislativní pravidla“) je
sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při
přípravě právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu.



(3) Legislativní pravidla upravují



a) postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě a
projednání připravovaných právních předpisů,



c) požadavky týkající se obsahu a formy připravovaných právních předpisů.

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA II


(1) Přípravě každého právního předpisu musí
předcházet podrobná analýza právního a
skutkového stavu. Její součástí je i
zhodnocení nezbytnosti změny právního
stavu, a nejsou-li určité vztahy právním
předpisem dosud upraveny, zhodnocení
nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto
vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané
změny právního stavu nebo dopadů právní
regulace, která má být rozšířena na právní
vztahy dosud právem neupravené; při tomto
hodnocení se postupuje podle Obecných zásad
pro hodnocení dopadů regulace ) (dále jen
„obecné zásady“).

RIA




Hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“ z angl. Regulatory Impact
Assessment) zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k
systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a
právních předpisů, kterými jsou implementovány.
RIA je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007.
Prostřednictvím RIA se Vláda ČR snaží přispět k:
➢
➢

➢

➢

➢



soustavnému zkvalitňování právního prostředí,
zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy,
lepší informovanosti občanů a organizací z řad odborné, profesní i zájmové veřejnosti o
podobě připravované regulace formou konzultací (viz také odkaz naDatabázi
konzultujících organizací - DataKO),
lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro koncové adresáty,
eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace pro občany
a podniky.

Informace získané a zpracované v procesu RIA slouží jako zdůvodnění konečné
podoby návrhu politik a jako informační podklad pro politické rozhodnutí o
přijetí či nepřijetí návrhu právního předpisu. Metodu RIA je nutné aplikovat od
samého počátku úvah o řešení vzniklého problému. Při zpracování RIA se
postupuje podle vládou schválených Obecných zásad pro hodnocení dopadů
regulace.

OBECNÉ ZÁSADY PRO
HODNOCENÍ DOPADŮ
REGULACE (RIA)
(účinnost od 3. února 2016)
Únor

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA

PLÁN NELEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY

PLÁN NELEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY

E-KLEP
(ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA VLÁDNÍCH
DOKUMENTŮ)

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf

