PŘEHLED DOPADŮ PRO MATERIÁLY NELEGISLATIVNÍ POVAHY
(předkládané podle odst. 2.2 Obecných zásad RIA – část Úvod)
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu právního předpisu
Zákon o pravu na digitální služby (12/2020)
Spolupřed-

Předkladatel

kladatel

Stanovený termín
předložení návrhu
vládě

měsíc.rok

Transpozice práva EU: Číselné označení právních
předpisů EU a jejich název v českém znění1

Termín stanovený pro implementaci

NE
měsíc.rok

2. Definice problému
Agendových zákony a vyhlášeky nejsou plně v souladu spožadavky Zákona o právu na
digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL).
V návaznost na provedené analýzy při přípravě realizace jednotlivých záměrů Digitální
Česko budou vyhodnoceny možné dopady do právních předpisů a navržena jejich úprava.
3. Cíl navrhovaného materiálu
Zjednodušení a zefektivění výkonu agend a jejich digitální přívětivost.
4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu
ANO

Uveďte varianty, které byly zvažovány.
Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.

NE

Varianty ješte nejsou stanoveny - budou předmětem analýzy.
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V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede.
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5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.
ANO
NE

Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.
Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.

Varianty ješte nejsou stanoveny - budou předmětem analýzy
6. Přijetí prováděcích právních předpisů

ANO

NE

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy
obsahovat.
- digitalizace jednotivých agend
- klientsky orientované služby
- sdílení informací a dat, tak aby je klient poskytoval pouze jednou.
Detailní řešení a dopady budou předmětem vstupních analýz jednotlivých záměrů.

7. Dotčené subjekty
Bude předmětem analýzy
8. Konzultace
Konzultace budou realizovány v závislosti na řešených tématech, obdobně jako u Zákona
o právu nadigitální služby budou zapojení zástupci všech dotčený subjektů, dle metodiky
RIA.
9. Dostupná data
Bude předmětem analýzy

10. Charakteristika specifických dopadů
10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

ANO

NE

Bude předmětem analýzy.
10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR

ANO

Bude předmětem analýzy
10.3 Dopady na podnikatelské prostředí

ANO

NE

NE
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Bude předmětem analýzy
10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

ANO

NE

Bude předmětem analýzy
10.5 Sociální dopady

ANO

NE

Bude předmětem analýzy
10.6 Dopady na spotřebitele

ANO

NE

Bude předmětem analýzy.
10.7 Dopady na životní prostředí

ANO

NE

Bude předmětem analýzy.
10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
NE
Pokud ano, specifikujte.
10.9 Dopady na výkon státní statistické služby

ANO

NE

Bude předmětem analýzy
10.10 Zhodnocení korupčních rizik

ANO

NE

Bude předmětem analýzy
10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu

ANO

NE

Bude předmětem analýzy

11. Kontakty na zpracovatele


Marek Pur, Digitální Česko, marek.pur@nakit.cz, 731405066



Martin Horváth, Digitální Česko, martin.horvath@nakit.cz, 734240393

ANO

