
 
 

V Praze dne 9. 10. 2014 
          Č.j. 1140/14  

 
          

 
 
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopad ů regulace 

 
k návrhu  

 
zákona č. …/2014 Sb., kterým se m ění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

a o změně a dopln ění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ve znění pozd ějších 

předpis ů 
___________________________________________________________________________ 

 
 
I. Úvod  
 
Jedním z cílů návrhu je uvedení české legislativy do souladu s legislativou 
evropskou. Návrh reflektuje požadavky relevantních evropských předpisů 
a neuvažuje s  úpravou přísnější, než je požádáno. 
Druhým cílem je pak zpřesnění a zohlednění problémů z aplikační praxe. Konkrétně 
jde o:  
 
• řešení problematiky anonymní reklamy; 
• úpravu regulace v oblasti pohřebnictví; 
• úpravu regulace v případech, kdy zadavatel zpracuje reklamu sám pro sebe; 
• řešení dozorových kompetencí a jejich přechod z krajských živnostenských úřadů 

(dále i jen „KŽÚ“) na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (dále i jen 
„SZPI“) KŽÚ na SZPI; 

• úpravu v oblasti reklamy na loterie.     

Návrh by měl přinést převážně pozitivní dopady na podnikatelskou sféru z důvodu 
zpřesnění právní úpravy a tím snížení právní nejistoty. V oblasti pohřebnictví regulaci 
uvolňuje, čímž opět přináší pozitivní dopady na podnikatele. 
Co se týče dopadů na orgány státní správy, jedná se opět o pozitivní dopad ve formě 
nižší právní nejistoty. Dále zde dochází k přesunu kompetencí z KŽÚ na SZPI. Dle 
vyhodnocení RIA by tento přesun neměl přinést výrazné dopady.   
 
 
 



II. Připomínky a návrhy zm ěn 
 
Komentáře obecného charakteru, na které zpravodaj v minulosti upozornil na základě 
předběžných konzultací, byly většinou zapracovány, jmenovitě: 
• Do RIA byly doplněny dopady na spotřebitele, k jejichž ochraně má zákon také 

sloužit. 
• Vzhledem k relativní samostatnosti jednotlivých řešených oblastí se podařilo 

strukturovat RIA po věcných okruzích. 
• Alespoň částečně, byť ne zcela, se podařilo popis problému doplnit daty, která by 

ilustrovala rozsah problému. 

Komentáře konkrétního charakteru: 
• Stanovení cílů je nyní lépe definováno. 
• Vyhodnocení nákladů a přínosů: 

o U oblasti 3.C 1 a 2 bylo dopracováno dle dřívějších připomínek  
o Oblast 3. D 1 

Dle metodiky pro výpočet administrativních nákladů státní správy byla 
alespoň zčásti pro korigovaný výpočet použita mzda dle relevantních 
platových tříd úředníků, kteří danou agendu řeší (namísto mediánové 
hodinové mzdy z dat ČSÚ).  

o Oblast 3.D 3 
Bývalo by vhodné již u popisu problému uvést konkrétní příklady z praxe 
pro ilustraci problému a jeho rozsahu – je sice uvedeno, kolik takovýchto 
případů bylo řešeno v minulosti, ale nikoliv, co konkrétně bylo 
v jednotlivých kauzách řešeno apod. Na základě konkrétních příkladů 
z praxe by bylo možné zřetelněji definovat výši nákladů.  

III. Závěr:   
 
Závěrečná zpráva RIA respektuje požadavky na obsah a strukturu RIA a obsahuje 
relevantní údaje v požadované struktuře.  
 
Komise RIA proto doporu čuje s ohledem na již provedené dopracování 
závěrečnou zprávu RIA s ch v á l i t . 
 
 
Vypracoval: prof. Michal Mejstřík 
 
 
 
       Prof.  Ing.  Ji řina Jílková, CSc., v.r. 
              místopředsedkyně komise 
 


