ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU PRO KONTROLU
KVALITY HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)
Datum: 29. dubna 2009

Od - do: 8,30 –9,30 hodin

Místo: Ministerstvo vnitra, Centrotex
Přítomní: viz prezenční listina
Jednání řídil: Mgr. Ondřej Žežula

PROGRAM
Program byl rozeslán s pozvánkou členům výboru v předstihu a skládal se ze tří níže
uvedených bodů. Stanoviska výboru s podrobným odůvodněním návrhu usnesení jsou
uvedena v příloze.

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů- návrh stanoviska č. 37. Návrhu byla udělena předsedou
Grémia výjimka z uplatňování RIA
Stanovisko sekretariátu Grémia: navrhnout Grémiu schválit materiál v předloženém
znění.
2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých
bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění
pozdějších předpisů- návrh stanoviska č. 38.
Stanovisko sekretariátu Grémia: navrhnout Grémiu vrátit materiál předkladateli
k doplnění Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace.
3) R ů z n é
- informace k připravovanému semináři o dobré praxi RIA,
- debata o návrzích příkladů dobré praxe RIA.
ZÁVĚRY
Na jednání bylo přítomno 14 členů z celkového počtu 18 členů výboru.
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K bodům 1 a 2:
Výbor pro kontrolu kvality RIA vzal na vědomí informaci o tom, že legislativní návrhy
pod bodem 1 a 2 vláda již projednala a schválila na svém jednání dne 27. dubna 2009.
Sekretariát Grémia postoupí na vědomí Grémiu doplněné návrhy stanovisek č. 37 a 38
o informaci, že z důvodu dřívějšího předložení materiálů na jednání vlády nebylo možné
dodržet všechny požadavky stanovené Legislativními pravidly vlády.
K bodu 3:
V současné době se plánuje uskutečnění semináře o dobré praxi RIA. Původně navržený
termín 25. května byl nakonec z důvodu kolize s jinou akcí zamítnut, předpokládané datum
uskutečnění semináře se posouvá na 1. června 2009. Na semináři bude kladen důraz na
získání poznatků o procesu zpracovávání RIA. Stále probíhá vyhledávání kvalitně
zpracovaných RIA, které by posloužily jako příklad dobré praxe RIA.
Další jednání:

Datum:

dle potřeby

od:

8,30 hod.

místo:

Centrotex

Zapsal, datum

J. Souček, 29. dubna 2009

Kontroloval, datum

Ondřej Žežula, 30. dubna 2009
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