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Shrnutí 
I Rámec Komise pro zlepšování právní úpravy je soubor zásad a nástrojů, které 
Evropské komisi pomáhají koncipovat politiky a připravovat legislativní návrhy. 
Stanoveným cílem zlepšování právní úpravy je zajistit, aby rozhodovací proces byl 
otevřený a transparentní, občané a zúčastněné strany mohli přispívat během celého 
procesu tvorby politik a právních předpisů, opatření EU byla založena na faktech a 
porozumění dopadů a aby regulační zátěž pro podniky, občany a orgány veřejné správy 
byla co nejmenší. 

II Zlepšování právní úpravy neznamená „více“ nebo „méně“ legislativy EU, deregulaci 
či nižší prioritu určitých oblastí politiky. Znamená poskytovat spolehlivá fakta jako 
základ pro včasné a podložené politické rozhodování. Zlepšování právní úpravy se týká 
všech oblastí politik EU a celého politického cyklu, který zahrnuje přípravu, přijímání, 
uplatňování a používání právních předpisů EU. Hlavními nástroji zlepšování právní 
úpravy jsou konzultace se zúčastněnými stranami, posouzení dopadů variant opatření, 
monitorování toho, jak jsou právní předpisy uplatňovány a používány, a hodnocení 
politik a předpisů EU. I nám jako externímu auditorovi EU na zlepšování právní úpravy 
záleží, neboť dobře koncipované politiky a předpisy napomáhají také účinnému 
vyvozování odpovědnosti a auditu veřejných prostředků. 

III Zlepšování právní úpravy je klíčovým prvkem tvorby politik EU již téměř 20 let. 
První posouzení dopadů a veřejné konzultace ke svým legislativním návrhům provedla 
Komise již v roce 2002. Později, v roce 2015, označila zlepšování právní úpravy za jednu 
ze svých hlavních priorit. To se odrazilo v organizačních změnách uvnitř Komise, 
pracovních programech s obnoveným zaměřením na hlavní priority („zaměřme se na 
důležité věci“) a v mandátu prosazovat ještě důrazněji zlepšování právní úpravy na 
úrovni EU. V roce 2016 Evropský parlament, Rada a Komise podepsaly dohodu 
o zdokonalení tvorby právních předpisů a v roce 2017 dokončila Komise rozsáhlou 
aktualizaci svých interních pokynů a souboru nástrojů pro zlepšování právní úpravy 
z roku 2015. V roce 2019 pak zveřejnila výsledky své inventury zaměřené na to, jak 
zlepšování právní úpravy dosud fungovalo. 

IV Od roku 2010 jsme provedli několik auditů, které se týkaly zlepšování právní 
úpravy. Tento přezkum čerpá z příslušných výsledků našich předchozích auditů, 
mezinárodního srovnání politik v oblasti zlepšování právní úpravy, které nedávno 
provedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, z naší analýzy dokumentů 
zveřejněných Komisí a výsledků akademického výzkumu a rovněž z našich konzultací se 
zástupci Evropského parlamentu a Rady, Výboru regionů, Evropského hospodářského a 
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sociálního výboru a s odborníky v této oblasti. Tímto přezkumem, který není auditem, 
bychom chtěli během současného legislativního období přispět k veřejné debatě 
o tvorbě právních předpisů EU a zlepšování právní úpravy. 

V Výsledky inventury Komise vítáme a obecně se domníváme, že Komise správně 
vyhodnotila získané poznatky a určila nejdůležitější oblasti, které lze v zájmu 
rozhodovacího procesu založeného na faktech zlepšit. Rovněž upozorňujeme na řadu 
klíčových záležitostí, které je třeba mít při přezkumu koncepce zlepšování právní 
úpravy v EU v nadcházejících letech na paměti. 

VI Úspěch zlepšování právní úpravy závisí na tom, zda bude Komise příslušné 
nástroje uplatňovat účinně, efektivně a jednotně ve všech oblastech. Jak potvrzuje 
inventura Komise i náš přezkum, některé z těchto nástrojů by mohly být využívány 
lépe. Zejména by bylo možné učinit více pro oslovení občanů a dalších zúčastněných 
stran prostřednictvím konzultačního procesu, zdokonalit faktické podklady pro 
rozhodovací proces a podporovat, monitorovat a prosazovat uplatňování a používání 
právních předpisů EU. 

VII Zda bude cílů zlepšování právní úpravy dosaženo, závisí rovněž na účinné 
spolupráci mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou. Proto je tak zásadní, aby 
spolutvůrci právních předpisů jednali v souladu se závazky přijatými 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, které podporují 
transparentní proces rozhodování založený na faktech. Ve svém přezkumu 
zdůrazňujeme, že je důležité vyvarovat se při přijímání a provádění legislativních 
návrhů zbytečné složitosti, začlenit do předpisů ustanovení upravující shromažďování 
údajů o provádění politik, podporovat účast občanů v politickém cyklu a zvýšit 
transparentnost přípravy, přijímání, uplatňování a používání právních předpisů EU. Při 
provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a sledování toho, jak jsou 
v praxi uplatňovány a používány, hrají klíčovou úlohu také národní parlamenty a 
orgány členských států. 

VIII Na závěr uvádíme několik bodů týkajících se dalšího postupu. Na základě svých 
předchozích auditních výsledků a informací, které jsme prověřovali, považujeme za 
hlavní výzvy pro Komisi a spolutvůrce právních předpisů EU a členské státy v souvislosti 
s plněním cílů v oblasti zlepšování právní úpravy v budoucnosti: 

o dosáhnout toho, aby se politiky a legislativní iniciativy EU v dostatečné míře 
opíraly o kvalitní konzultace, hodnocení a posouzení dopadů, 
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o zajistit, aby legislativní návrhy obsahovaly ustanovení o tom, že je třeba 
shromáždit dostatečná fakta na podporu účinného monitorování a hodnocení, 

o dále zjednodušit právní předpisy EU a monitorovat jejich uplatňování a používání 
v členských státech, 

o zlepšit transparentnost legislativního procesu pro občany a další zúčastněné 
strany.  
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Úvod 
01 Politiky a právní předpisy Evropské unie (EU) ovlivňují životy občanů a činnosti 
podniků v EU. EU má rozsáhlý soubor právních předpisů, které se neustále vyvíjejí, 
tj. přijímají se, mění, ruší nebo končí jejich platnost, aby odrážely změny v politikách. 
Klíčovou úlohu při přípravě legislativy EU, sledování jejího používání a hodnocení jejích 
výsledků má Komise. Politika Komise a přístup k tvorbě právních předpisů se nazývá 
„zlepšování právní úpravy“.  

02 Stanoveným cílem zlepšování právní úpravy je zajistit, aby rozhodovací proces byl 
otevřený a transparentní, občané a zúčastněné strany se mohli podílet na celém 
postupu tvorby politik a právních předpisů, opatření EU byla založena na faktech a 
porozumění dopadů a regulační zátěž pro podniky, občany a orgány veřejné správy 
byla co nejmenší. Opatření EU musí vést k jednoduchému, srozumitelnému, stabilnímu 
a předvídatelnému regulačnímu rámci pro občany a další zúčastněné strany a zároveň 
reagovat na nové skutečnosti a měnící se politické priority. Je tedy zcela zásadní, aby 
Komise zásady zlepšování právní úpravy uplatňovala účinně, neboť to má dopad na 
výsledky politik EU a odpovědnost EU vůči občanům a dalším zúčastněným stranám.  

03 Zlepšování právní úpravy se týká všech politik a celého politického cyklu (viz 
obrázek 1). Hlavními nástroji zlepšování právní úpravy jsou konzultace se zúčastněnými 
stranami, posouzení dopadů variant opatření, monitorování toho, jak jsou právní 
předpisy uplatňovány a používány, a hodnocení politik a předpisů EU. Kvalitu 
posouzení dopadů a vybraných hodnocení kontroluje Výbor Komise pro kontrolu 
regulace (RSB), který se skládá ze čtyř vysokých úředníků Komise a tří externích 
odborníků. Podrobnější přehled o tom, jak Komise zásady zlepšování právní úpravy 
uplatňuje v každé fázi politického cyklu, podává příloha I – Přehled fází politického 
cyklu, zásad zlepšování právní úpravy, nástrojů a postupů. 
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Obrázek 1 – Zlepšování právní úpravy v politickém cyklu 

 
Zdroj: EÚD na základě pokynů Komise ke zlepšování právní úpravy. 

04 Zlepšování právní úpravy je klíčovým prvkem tvorby politik EU již téměř 20 let. 
První posouzení dopadů a veřejné konzultace ke svým legislativním návrhům provedla 
Komise již v roce 20021. Později Komise v květnu 2015 stanovila agendu EU s názvem 
„Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků“2. To rovněž vedlo 
k organizačním změnám uvnitř Komise, pracovním programům s obnoveným 
zaměřením na hlavní priority („zaměřme se na důležité věci“) a k mandátu prosazovat 
ještě důrazněji zlepšování právní úpravy na úrovni EU. Komise následně podepsala dne 
13. dubna 2016 s Evropským parlamentem a Radou interinstitucionální dohodu 
o zdokonalení tvorby právních předpisů3, která doplňovala dřívější dohody a prohlášení 
o této oblasti4. V interinstitucionální dohodě se spolutvůrci právních předpisů zavázali 
spolupracovat na řadě opatření s cílem podporovat transparentní a věcně podložené 
rozhodování. V prosinci 2016 zveřejnila Komise sdělení „Právo EU: lepší výsledky díky 
lepšímu uplatňování“5, v němž uvádí, že je ve spolupráci s členskými státy třeba 
zlepšovat uplatňování a používání právních předpisů EU, což je nezbytný předpoklad 
pro to, aby politiky přinášely výsledky. V roce 2018 začala Komise provádět „inventuru“ 
stavu v oblasti zlepšování právní úpravy a v dubnu 2019 zveřejnila její výsledky6. Tyto 
výsledky nám posloužily jako hlavní výchozí bod našeho přezkumu. 

05 Jako nezávislý externí auditor EU prosazujeme transparentnost a vyvozování 
odpovědnosti. I nám jako externímu auditorovi EU na zlepšování právní úpravy záleží, 
neboť dobře koncipované politiky a předpisy napomáhají také účinnému vyvozování 
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odpovědnosti a auditu veřejných prostředků. Od roku 2010 jsme zveřejnili několik 
zpráv o klíčových prvcích koncepce Komise pro zlepšování právní úpravy, zejména 
o posouzeních dopadů, hodnoceních (přezkumech ex post), kontrole uplatňování práva 
EU a o veřejných konzultacích7. Na problémy související s používáním těchto nástrojů 
jsme rovněž upozornili v řadě svých zpráv o konkrétních politikách a výdajových 
programech EU8. Tímto přezkumem bychom chtěli během současného legislativního 
období přispět k veřejné debatě o tvorbě právních předpisů EU a zlepšování právní 
úpravy. Je naší odpovědí na inventuru zlepšování právní úpravy provedenou Komisí a 
popisuje hlavní výzvy, kterými bychom se mohli zabývat v budoucích auditech v této 
oblasti. Nejedná se však o auditní zprávu, nýbrž o přezkum vycházející z veřejně 
dostupných informací nebo z materiálu shromážděného zvláště k tomuto účelu. 
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Rozsah a koncepce přezkumu 
06 Náš přezkum čerpá z našich vlastních zveřejněných zpráv, z výsledků inventury 
provedené Komisí, zpráv Výboru Komise pro kontrolu regulace a útvaru interního 
auditu a z akademických publikací. Využíváme též veřejné dostupné informace, které 
považujeme za spolehlivé, jako je mezinárodní srovnání politik zlepšování právní 
úpravy provedené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 
20189. Kromě toho jsme od hlavních zúčastněných stran získali stanoviska k fungování 
politiky Komise v oblasti zlepšování právní úpravy (viz příloha II – Stanoviska hlavních 
zúčastněných stran k jednotlivým nástrojům zlepšování právní úpravy). Také jsme 
požádali panel odborníků v oboru o vyjádření k předběžným výsledkům našeho 
přezkumu (viz příloha III – Odborní konzultanti našeho přezkumu).  

07 Informace předložené v tomto přezkumu vycházejí ze struktury sdělení Komise, 
v němž předkládá výsledky své inventury, totiž: 

o obecné poznatky Komise z provádění činností zlepšujících právní úpravu, 

o účast veřejnosti na tvorbě právních předpisů,  

o fakta pro tvorbu právních předpisů, 

o soubor právních předpisů EU,  

o spolupráce mezi orgány při tvorbě právních předpisů.  

V každém oddíle nejprve v rámečku vysvětlujeme hlavní body a oblasti ke zlepšení, 
které pak v následujících odstavcích rozvíjíme. Na konci přezkumu uvádíme závěrečné 
připomínky k dalšímu postupu. Pro účely tohoto přezkumu jsme zohlednili informace, 
které byly dostupné do února 2020. 
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Koncepce Komise pro zlepšování právní 
úpravy 

Obecné poznatky Komise 

Rámeček 1 

Komise při své inventuře dospěla k několika obecným zjištěním na základě 
veřejných a cílených konzultací (například se zaměstnanci Komise nebo 
interinstitucionálními partnery), srovnání s politikami rozvinutých zemí v této 
oblasti, která provedla OECD, a akademické literatury. K těmto poznatkům patřilo, 
že argumenty pro pokračování ve zlepšování právní úpravy jsou stále silné, 
nástroje zlepšování právní úpravy je možno uplatňovat efektivněji, aniž by byly 
ohroženy jejich cíle, a zlepšování právní úpravy, má-li dosáhnout svých cílů, musí 
být „společným úsilím“ s ostatními orgány a institucemi EU a členskými státy.  

Komise při své inventuře získala obecné poznatky a určila nejdůležitější oblasti, 
v nichž lze rozhodovací proces založený na faktech dále zlepšovat. Zejména 
konstatovala, že lze dále zlepšovat efektivnost a účinnost hlavních činností 
v oblasti zlepšování právní úpravy (tj. konzultace, posouzení dopadů a 
hodnocení).  

Souhlasíme také s tím, že další orgány a instituce EU a členské státy musí hrát při 
koncepci a provádění politik EU důležitější úlohu. Nebudou-li se na zlepšování 
právní úpravy účinně podílet, nelze jejích cílů dosáhnout. 

08 Zlepšování právní úpravy neznamená „více“ nebo „méně“ legislativy EU, 
deregulaci či nižší prioritu určitých oblastí politiky. Znamená poskytovat spolehlivá 
fakta jako základ pro včasné a podložené politické rozhodování. S ohledem na zásadu 
subsidiarity musí politiky a programy také přinášet přidanou hodnotu10. Kromě toho 
účinné zlepšování právní úpravy vede rovněž k větší transparentnosti a lepšímu 
vyvozování odpovědnosti, které jsou v obou případech nutnými předpoklady k tomu, 
aby se vytvářela důvěra občanů v právní předpisy EU. Za tohoto stavu se domníváme, 
že argumenty pro zlepšování právní úpravy jsou stále silné. 

09 Komise ve své inventuře uvádí, že efektivnost a účinnosti činností v oblasti 
zlepšování právní úpravy lze ještě zlepšit11. Komise by především měla snížit počet 
výjimek z obecných pravidel určujících, kdy je nutná veřejná konzultace, posouzení 
dopadů a hodnocení. V současnosti postrádá jedna čtvrtina legislativních návrhů 
posouzení dopadů (další podrobnosti v bodech 17 a 18) a jen méně než třetina 
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posouzení dopadů vychází z dostatečně připravených a řádně použitých hodnocení (viz 
bod 20). 

10 Při koncipování a provádění politik a programů EU mají zásadní úlohu ostatní 
orgány a instituce EU a členské státy. Proto je jejich odhodlání zlepšovat právní úpravu 
tak nepostradatelné. Zejména je zapotřebí účinná spolupráce mezi Komisí a spolutvůrci 
právních předpisů EU (tj. EP a Radou), aby bylo cílů zlepšování právní úpravy dosaženo. 
Musí se vyvarovat zbytečné složitosti, stanovit v předpisech požadavky pro 
shromažďování informací vyžadovaných pro věcně podložená hodnocení a posouzení 
dopadů, před zásadními změnami v legislativních návrzích Komise provádět posouzení 
dopadů a podporovat větší účast veřejnosti v procesu tvorby právních předpisů EU. 
Kromě toho národní parlamenty a orgány členských států hrají klíčovou úlohu při 
provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a sledování toho, jak jsou 
uplatňovány a používány v praxi.  

11 Jako nezávislý externí auditor EU svými audity také přispíváme k plnění cílů 
v oblasti zlepšování právní úpravy tím, že předkládáme připomínky, závěry a 
doporučení o tom, zda a jak by politiky a programy EU mohly být prováděny účinněji, 
efektivněji a hospodárněji. V této souvislosti bereme na vědomí, že Komise při 
získávání poznatků z inventury vycházela i z naší práce, například ze zvláštní zprávy 
č. 16/2018 o přezkumech ex post.  
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Účast veřejnosti na tvorbě politik 

Rámeček 2 

Občané a další zúčastněné subjekty se mohou na tvorbě politiky EU podílet 
prostřednictvím konzultací, které vyhlašuje Komise. Prostřednictvím evropské 
občanské iniciativy mohou také vyzvat Komisi, aby navrhla nové předpisy. 

Ve zvláštní zprávě č. 14/2019 o veřejných konzultacích jsme konstatovali, že 
rámec Komise pro veřejné konzultace má vysokou úroveň a že příprava a 
provádění přezkoumávaných veřejných konzultací byly uspokojivé. 

Podle ukazatelů regulační politiky a správy OECD z roku 2018 byla Komise 
hodnocena nejvýše, pokud jde o zapojení zúčastněných stran12. 

Domníváme se však, že je třeba ještě dále zlepšovat: 

o informační činnosti v souvislosti s veřejnými konzultacemi, a to 
prostřednictvím lepšího zaměření na občany, komunikačních opatření 
podporujících větší účast a takových kritérií pro jazykový režim, aby se klíčové 
dokumenty překládaly do tolika jazyků, do kolika bude překlad proveditelný a 
potřebný;  

o informování o opatřeních přijatých v návaznosti na výsledky veřejných 
konzultací; 

o zapojení občanů do přípravy legislativních návrhů prostřednictvím evropské 
občanské iniciativy.  

12 Ve zvláštní zprávě č. 14/2019 o veřejných konzultacích jsme upozornili na 
konkrétní problémy související s informačními činnostmi podporujícími větší účast. 
V konzultačních strategiích, v nichž se popisují rozsah a cíle konzultace, zúčastněné 
strany, na něž se konzultace zaměřuje, a plánované konzultační činnosti a také časový 
plán a jazykový režim, byly nedostatky. Zejména jsme zjistili, že Komise pro své 
konzultační činnosti stanoví pouze obecné cíle a ne vždy určuje zúčastněné strany, na 
něž jsou tyto činnosti zaměřeny13.  

13 V jedné třetině analyzovaných případů byl navíc plán informující zúčastněné 
strany o konkrétním účelu a zamýšleném využití veřejné konzultace zveřejněn méně 
než čtyři týdny před jejím zahájením14. Konstatovali jsme, že konzultační činnosti je 
třeba více propagovat, aby byly viditelnější a mohlo se jich zúčastnit více lidí15. Komise 
si je vědoma toho, že zúčastněné strany mají o možnostech účasti při tvorbě politik a 
na konzultačních činnostech jen omezené povědomí16. Komise rovněž přijala naše 
doporučení lépe využívat svých zastoupení v členských státech, aby dostaly prostor 
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klíčové zúčastněné strany na celostátní, regionální i místní úrovni. Zároveň zdůraznila, 
že s ohledem na důsledky pro zdroje je nutné informační činnosti přizpůsobovat 
významu iniciativy17.  

14 Dále jsme doporučili, aby hlavní dokumenty týkající se konzultací pro prioritní 
iniciativy a iniciativy obecného veřejného zájmu byly překládány do všech úředních 
jazyků. Komise toto doporučení přijala zčásti, neboť se domnívá, že by to znamenalo 
značnou zátěž na její zdroje a vedlo k pozdržení procesu tvorby politik18. Jak Komise 
uvádí, všechny dotazníky pro veřejné konzultace v roce 2018 byly dostupné nejméně 
ve dvou jazycích a 71 % bylo přeloženo do všech úředních jazyků (kromě irštiny)19. My 
jsme však zjistili, že kritéria, podle nichž se rozhoduje o tom, zda se konzultační 
dokumenty mají přeložit do všech úředních jazyků, aby iniciativy obecného veřejného 
zájmu byly přístupné všem občanům EU, lze ještě vyjasnit20. 

15 Kromě toho jsme nalezli nedostatky v tom, jak Komise informuje o dalších 
krocích navazujících na veřejné konzultace. Šlo zejména o případy, kdy Komise jasně 
nevysvětlila spojitost mezi vstupy respondentů a možnostmi předloženými 
v legislativních návrzích21. Problém v tomto ohledu zjistila také Komise při své 
inventuře. Celkově téměř 40 % respondentů v její veřejné konzultaci bylo nespokojeno 
s tím, jak o výsledcích svých veřejných konzultací informuje22. 

16 Evropská občanská iniciativa23 umožňuje občanům požádat Komisi přímo, aby 
iniciovala regulační opatření. Evropská občanská iniciativa nevyžaduje, aby Komise 
předložila legislativní návrh. Je na rozhodnutí Komise, zda na iniciativu naváže či 
nenaváže dalšími kroky. Od zavedení iniciativy v roce 2012 do poloviny roku 2019 
dosáhly z 64 zaregistrovaných evropských občanských iniciativ potřebné podpory 
nejméně jednoho milionu občanů EU čtyři (viz obrázek 2).24 Komise pak předložila 
legislativní návrh ve dvou z těchto čtyři případů25. V jednom dalším případě navrhla 
Komise řadu nelegislativních následných opatření. Ve čtvrtém případě Komise 
rozhodla, že legislativní návrh nepředloží, neboť stávající právní rámec považovala za 
přiměřený. Na návrh Komise v roce 2019 Evropský parlament a Rada přijaly revidované 
nařízení o evropské občanské iniciativě, které mělo podpořit účast a usnadnit 
organizaci iniciativ. Nová pravidla zaručují lepší technickou podporu pro skupiny 
organizátorů a členským státům umožňují snížit minimální věkovou hranici účastníků 
na 16 let. Tato pravidla vstoupila v platnost na počátku roku 202026. 
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Obrázek 2 – Evropské občanské iniciativy 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise (internetová stránky evropské občanské iniciativy). 

Zaregistrované iniciativy s dostatečnou podporou
Zaregistrované iniciativy s nedostatečnou podporou
Stažené iniciativy
Otevřené iniciativy
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Fakta pro tvorbu právních předpisů 

Rámeček 3 

„Posouzením dopadů“ označuje Komise předběžné posouzení variant daného 
opatření a „hodnocením“ následné posouzení účinků jeho provádění27. U návrhů 
významných výdajových programů, které nevyžadují posouzení dopadů, provádí 
Komise rovněž „hodnocení ex ante“. Posouzení dopadů a hodnocení provádí 
generální ředitelství Komise, které zodpovídá za příslušnou politiku, předpis nebo 
výdajový program. Komise ustavila Výbor pro kontrolu regulace, který řídí kvalitu 
posouzení dopadů a hodnocení. 

Podle ukazatelů regulační politiky a správy OECD z roku 2018 byla Komise 
hodnocena jako třetí28 nejlepší u posouzení dopadů29 a jako čtvrtá30 u hodnocení 
primárního práva ex post. 

Ve zvláštní zprávě č. 16/2018 o přezkumech ex post31 jsme dospěli k závěru, že 
Komise vytvořila systém hodnocení, který je celkově dobře spravován a má 
dobré řízení kvality32.  

Ve výroční zprávě za rok 201333 jsme kontrolovali plnění doporučení ze zvláštní 
zprávy č. 3/2010 o posuzování dopadů34, v níž jsme konstatovali, že Komise 
z posuzování dopadů učinila nedílnou součást tvorby politik a díky němu lépe 
koncipovala své legislativní iniciativy. Soudíme však, že je třeba ještě dále 
zlepšovat: 

o pokrytí hlavních iniciativ posouzením dopadů, včetně programů a činností 
s významnými výdaji,  

o aspekty kvality posouzení dopadů,  

o kvalitu a včasnou dostupnost hodnocení,  

o mandát Výboru pro kontrolu regulace. 

17 Obecně by Komise měla vypracovat posouzení dopadů ke všem návrhům ve 
svém pracovním programu. Ve své inventuře uvedla, že u 19,5 % návrhů v jejím 
pracovním programu v letech 2015 až 2018 nebylo podle jejích požadavků na lepší 
právní úpravu posouzení dopadů potřeba a že u dalších 8,5 % byla udělena výjimka 
(například kvůli zvláštní naléhavosti). V 7 % případů nebylo chybějící posouzení dopadů 
nijak veřejně zdůvodněno35. Avšak podrobná analýza zmíněná v inventuře ukazuje, že 
u dvou třetin analyzovaných případů byly pochybnosti o tom, zda je vysvětlení 
dostatečné či přiměřené36. Evropský parlament vyjádřil hluboký nesouhlas s častou 
absencí posouzení dopadů u návrhů Komise, včetně těch uvedených v jejím pracovním 
programu37. Zúčastněné strany navrhovaly, aby se počet posouzení zvýšil tím, že se 
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v naléhavých případech nebo u návrhů s méně podstatnými důsledky zavede 
jednodušší postup38. 

18 V souladu s finančním nařízením by se u návrhů programů a činností, které jsou 
spojeny se značnými výdaji, mělo provádět hodnocení ex ante39. Jedná-li se o program 
nebo činnost, u nichž se očekávají významné hospodářské, environmentální nebo 
sociální dopady, může mít takové hodnocení podobu posouzení dopadů – a v takovém 
případě bude muset Komise také zvážit různé možnosti provádění takového programu 
či činnosti. Domníváme se, že posouzení dopadů či hodnocení ex ante by se měla 
provádět u všech významných výdajových programů40. 

19 Jedním z velkých problémů pro kvalitu posouzení dopadů je od roku 2002 
vyčíslení nákladů a přínosů jednotlivých variant41. V mnoha svých dalších zprávách 
jsme upozornili na nedostatky související s dostupností údajů a s kvantifikací a 
peněžním vyjádřením dopadů42. Výbor pro kontrolu regulace uvedl, že Komise sice 
kvantifikaci zlepšila, avšak náklady a přínosy byly plně vyčísleny pouze ve čtvrtině 
posouzení dopadů43. Konstatoval také, že dva z deseti analyzovaných prvků kvality byly 
pod přijatelnou úrovní i poté, co útvary Komise svá posouzení dopadů před tím, než je 
předložily ke konzultaci mezi útvary, revidovaly na základě kontroly kvality provedené 
výborem (viz obrázek 3). V roce 2016 Výbor pro kontrolu regulace zavedl hodnocení 
„pozitivní s výhradami“ pro posouzení dopadů, které dle jeho názoru nebylo třeba 
předkládat výboru znovu. Avšak pravděpodobnost, že se posouzení dopadů s tímto 
novým hodnocením zlepší, byla nižší než u posouzení, která obdržela záporné 
stanovisko a musela být výboru předložena znovu44. 
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Obrázek 3 – Průměrná kvalita posouzení dopadů v roce 2018 

 
Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy Výboru pro kontrolu regulace za rok 2018, kapitola 1.2. 

20 Hodnocení ex post prováděná Komisí představují nejen způsob, jak posoudit 
výkonnost politik EU, ale poskytují také cenné vstupy pro jejich další vývoj. Komise se 
v roce 2013 zavázala, že před tím, než vypracuje posouzení dopadů nových 
legislativních návrhů, vyhodnotí uplatňování stávající legislativy (zásada „nejprve 
hodnotit“)45. Z analýzy Výboru pro kontrolu regulace však plyne, že z přiměřeně 
vypracovaných a řádně použitých hodnocení vycházela méně než třetina posouzení 
dopadů46. Nejvýznamnějším problémem ovlivňujícím kvalitu hodnocení byl nedostatek 
vhodných údajů pro vyčíslení dopadů47. Na nedostatky týkající se dostupnosti údajů 
pro posuzování výkonnosti jsme opakovaně upozorňovali ve svých zprávách48. Jak 
uvedl Výbor pro kontrolu regulace, zprávy o hodnoceních nebyly často schopny 
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zodpovědět otázky týkající se hodnocení kvůli nedostatku odpovídajících údajů49. 
Omezovalo to také možnosti generálních ředitelství Komise zprávy o hodnocení 
přepracovat tak, aby zohledňovaly připomínky výboru (viz obrázek 4). 

Obrázek 4 – Generální ředitelství Komise měla často problémy 
přepracovat zprávy o hodnocení tak, aby zohledňovaly připomínky 
Výboru pro kontrolu regulace 

Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy Výboru pro kontrolu regulace za rok 2018, kapitola 3.5. 

21 Výbor pro kontrolu regulace má významnou úlohu při zajišťování kvality
znalostního základu pro tvorbu politik. Výbor se skládá ze čtyř vysokých úředníků 
Komise a tří externích odborníků. Jeho mandát byl ve srovnání s jeho předchůdcem, 
Výborem pro posuzování dopadů, rozšířen a zahrnuje i přezkum vybraných hodnocení. 
Avšak podle inventury Komise byly názory respondentů na nestrannost výboru 
rovnoměrně rozděleny50. Ti, kteří vyjádřili pochybnosti, mimo jiné upozorňovali na to, 
že většinu výboru tvoří úředníci Komise. Někteří respondenti navrhovali mandát 
Výboru pro kontrolu regulace rozšířit tak, aby zahrnoval následující tři činnosti: 
potvrzovat platnost zdůvodnění Komise, proč se nepředkládá posouzení dopadů 
významných iniciativ51, zkoumat konzistentnost mezi variantami zvažovanými 
v posouzení dopadů a variantami v legislativním návrhu52 a řídit kvalitu u většího 
podílu prováděných hodnocení (viz obrázek 5)53. 
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Obrázek 5 – Hodnocení prověřovaná Výborem pro kontrolu regulace 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise (vypracovaných hodnocení54 a hodnocení prověřovaných Výborem 
pro kontrolu regulace55).  
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Rámeček 4 

Soubor právních předpisů EU se neustále mění s tím, jak se přijímají návrhy 
nařízení, směrnic a rozhodnutí a stávající legislativa se reviduje, ruší nebo končí její 
platnost.  

Komise ve svých pracovních programech na období 2015–2019 plánovala méně 
legislativních iniciativ než v předchozích letech a zvýšila míru jejich provádění. 
Pomocí svého programu REFIT a příslušné platformy také usilovala o to, aby právní 
předpisy EU „splňovaly svůj účel“.  

Z naší analýzy plyne, že Junckerova Komise předložila méně významných 
legislativních iniciativ než její předchůdkyně, ale že míra jejich provádění se zvýšila. 
Soubor právních předpisů zůstal v letech 1999 až 2019 celkově stabilní. Sledování 
toho, jako jsou předpisy EU v členských státech uplatňovány a používány, 
představuje pro Komisi stále náročný úkol.  

Soudíme, že je třeba: 

o dále vyjasnit úlohu iniciativy REFIT jako nedílné součásti koncepce Komise pro 
zlepšování právní úpravy, 

o zjednodušit právní předpisy EU, aniž se zvýší riziko pro jejich dodržování a pro 
výkonnost, 

o poskytnout členským státům pokyny, jak zjednodušit a omezit zbytečně 
složitá anebo zatěžující pravidla, 

o lépe monitorovat a prosazovat uplatňování a používání právních předpisů EU. 
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22 Junckerova Komise výrazně omezila počet významných legislativních návrhů
(tzv. prioritních iniciativ). Komise ve svých pracovních programech na roky 2015 až 
2019 plánovala 108 prioritních iniciativ, což je ve srovnání s 290 prioritními iniciativami 
v pracovních programech na roky 2010 až 2014 snížení o 62 %. Oproti tomu v letech 
2011 až 2017 se postupně zvyšovala míra provádění nových iniciativ (tj. podíl návrhů 
Komise, které Evropský parlament a Rada přijaly) (viz obrázek 6). Soubor právních 
předpisů EU zůstal v letech 1999 až 2019 celkově stabilní, protože počet nařízení a 
směrnic přijatých Evropským parlamentem a Radou v tomto období přibližně odpovídal 
počtu nařízení a směrnic, které byly zrušeny nebo jejichž platnost skončila (viz 
příloha IV – Legislativní návrhy, přijaté právní předpisy, zrušené právní předpisy a 
předpisy, jejichž platnost vypršela, a příloha V – Tvorba právních předpisů podle roku a 
oblasti politiky). Zároveň se ve srovnání se 7. parlamentním obdobím (2009–2014) 
mírně zvýšil průměrný počet stran právních předpisů EU přijatých v 8. období 
Evropského parlamentu (2014–2019), a to o 4,4 %56. 

Obrázek 6 – Méně plánovaných prioritních iniciativ a vyšší poměr 
provedených prioritních iniciativ 

Poznámka: míra provádění zahrnuje prioritní iniciativy provedené částečně (viz Komise, výroční zpráva o 
činnosti za rok 2018 – Generální sekretariát, s. 7) nebo zcela. 

Zdroj: EÚD na základě pracovních programů Komise na období 2010–2019 a výročních zpráv Komise o 
činnosti za období 2013–2018. 

23 Jedním z hlavních cílů Junckerovy Komise bylo zjednodušit právní předpisy EU a
omezit zátěž pro podniky a občany57. Ve snaze zajistit, aby legislativní nástroje EU 
„splňovaly svůj účel“, zavedla Komise v roce 2012 program REFIT a v roce 2015 
platformu REFIT. Komise prostřednictvím platformy REFIT vyzývala k podávání návrhů, 
jak snížit zátěž plynoucí z právních předpisů EU a z jejich uplatňování v členských 
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státech, a tyto návrhy shromažďovala a vyhodnocovala58. Ve zvláštní zprávě č. 16/2018 
o přezkumech ex post jsme konstatovali, že logika programu REFIT je nejasná, stejně 
jako kritéria, podle nichž byly jednotlivé iniciativy označovány jako iniciativy programu 
REFIT. Rovněž jsme doporučili, aby Komise nevytvářela dojem, že program REFIT je 
nějakým způsobem oddělen od standardního cyklu pro zlepšování právní úpravy. 
V této souvislosti potvrdila i vlastní inventura Komise, že programu REFIT chybí 
viditelnost59.  

24 I když cíl Komise zjednodušit právní předpisy plně podporujeme, je zapotřebí 
postupovat opatrně a činit tak náležitým způsobem. Ve stanovisku č. 6/2018 o nařízení 
o společných ustanoveních jsme upozornili na případy, v nichž by zjednodušení mohlo 
být na úkor srozumitelnosti pro příjemce a pro orgány státní správy a mohlo by oslabit 
zavedené mechanismy na dosahování výsledků. Vyzvedli jsme rovněž skutečnosti, že 
zjednodušení by mělo především odstranit zbytečná pravidla nebo postupy, a nikoli 
pouze konsolidovat ty stávající. Například ve stanovisku č. 7/2018 o společné 
zemědělské politice jsme upozornili, že není zřejmé, zda by snížení počtu nařízení vedlo 
ke zjednodušení, neboť v jiných ohledech by se politika stala složitější60. 

25 Složitost právních předpisů a zátěž pro podniky a občany může vznikat také 
tehdy, když členské státy uplatňují směrnice EU. Na způsob uplatňování právních 
předpisů EU mají vliv také politické, právní a ústavní podmínky jednotlivých členských 
států, mezi nimiž existují významné rozdíly. Mezi členskými státy jsou i značné rozdíly 
v počtu vnitrostátních prováděcích opatření a v oblasti jejich působnosti, a to bez 
ohledu na to, o jakou směrnici se jedná. V situační zprávě o uvádění práva EU do praxe 
jsme konstatovali, že existuje vzájemná souvislost mezi počtem vnitrostátních 
prováděcích opatření a počtem řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila61. 
Členské státy jsou si vědomy toho, že vnitrostátní prováděcí opatření mohou 
obsahovat požadavky, které jsou nad rámec dané směrnice (to se často označuje jako 
„gold-plating“). Zdráhají se však tyto případy v dostupné databázi EU uvést62. V této 
souvislosti uvádíme, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních 
předpisů z roku 2016 se členské státy vyzývají, aby takové přidané prvky buď 
prostřednictvím prováděcího aktu nebo aktů nebo prostřednictvím souvisejících 
dokumentů označily. Dosud taková oznámení do databáze zaslaly pouze dva členské 
státy.  

26 Orgány EU a členské státy se dohodly, že když budou Komisi oznamovat 
vnitrostátní prováděcí opatření, musí v odůvodněných případech předložit 
informativní dokumenty o tom, jak směrnici ve svém vnitrostátním právu provedly63. 
Poukázali jsme na to, že členské státy by mohly poskytovat větší počet kvalitnějších 
informativních dokumentů64, a Komise přislíbila, že spolu s členskými státy prověří 
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přínosy pokynů k vypracování a předkládání informativních dokumentů65. V několika 
svých zprávách jsme upozornili na to, jak nedostatky v jednotném provádění právních 
předpisů EU ve vnitrostátním právu členských států a jejich používání ovlivnily 
výkonost politik a programů EU66.  

27 Tento trvale vysoký počet řízení o nesplnění povinnosti ukazuje, že včasné a 
správné uplatňování a používání právních předpisů EU v členských státech 
představuje i nadále velkou výzvu (viz obrázek 7). Na to upozornil i Evropský 
parlament67.  

Obrázek 7 – Počet nových a probíhajících řízení o nesplnění povinnosti 

 
Zdroj: EÚD na základě výročních zpráv Komise o kontrole uplatňování práva Unie a výpisu z databáze 
řízení o nesplnění povinnosti spravované Komisí (u nových řízení o nesplnění povinnosti za období 2010–
2012). 

28 V situační zprávě o uvádění práva EU do praxe z roku 2018 jsme analyzovali 
povahu tohoto problému a vyzvali Komisi, aby usilovněji monitorovala a prosazovala 
uplatňování práva EU tím, že kromě jiného: 

o bude rozpočet EU využívat způsobem, který pomůže zajistit používání právních 
předpisů EU v členských státech68, 

o stanovené priority v oblasti prosazování právních předpisů a referenční ukazatele 
pro zpracování jednotlivých řízení o nesplnění povinnosti rozpracovala do podoby 
celkového rámce řízení dohledových činností. 
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Interinstitucionální spolupráce při tvorbě právních předpisů 

Rámeček 5 

Kvalita právních předpisů EU do značné míry závisí na dobré spolupráci mezi 
orgány. 

V interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, podepsané 
dne 13. dubna 2016, se Evropský parlament, Rada a Komise přihlásily k co největší 
transparentnosti legislativního procesu, aby byla zachována důvěra občanů 
v legislativní proces EU.  

Řada slibů však zatím nebyla splněna. 

Soudíme, že je třeba ještě dále zlepšovat: 

o posuzování změn, které během procesu v legislativních návrzích Komise 
provádějí spolutvůrci právních předpisů, 

o transparentnost některých aspektů legislativního procesu (například 
„třístranná jednání“ a „lobbování“).  

29 Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů vyžaduje, aby 
Evropský parlament a Rada prováděly posouzení dopadů ohledně „podstatných“ změn 
návrhů Komise, jestliže to budou z hlediska legislativního procesu považovat za 
přiměřené a potřebné69. Neexistuje však dohodnutá definice toho, co představuje 
„podstatnou“ změnu. Podle interinstitucionální dohody může o tom, zda je změna 
„podstatná“, rozhodnout každý orgán sám. Rada dosud nevypracovala posouzení svých 
vlastních změn a Evropský parlament prostřednictvím svého generálního ředitelství pro 
parlamentní výzkumné služby (EPRS) zveřejnil od roku 2016 tři taková posouzení. Velká 
část práce EPRS na posouzení dopadů se týká hodnocení kvality posouzení dopadů 
vypracovaných Komisí (142 případů od roku 2016)70. Domníváme se, že je i nadále 
obtížné splnit závazky vyplývající z interinstitucionální dohody, které mají v konečném 
důsledku zabránit tomu, aby v činnostech spolutvůrců právních předpisů v oblasti 
posuzování dopadů, které podporují rozhodovací proces založený na faktech, byly 
mezery nebo aby se tyto činnosti překrývaly.  

30 Legislativní proces EU je již nyní značně transparentní, neboť občané a další 
zúčastněné strany mohou prostřednictvím řady různých internetových stránek alespoň 
do určité míry sledovat postup legislativních návrhů. Kromě toho se všechny tři orgány 
v interinstitucionální dohodě z roku 2016 dohodly, že vytvoří společnou databázi 
o aktuálním stavu všech legislativních návrhů71. Databáze je stále ve fázi vývoje. Jak je 
však stanoveno v interinstitucionální dohodě, v prosinci 2017 byl zřízen společný 
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rejstřík aktů v přenesené pravomoci72. Občané tak mají přístup k různým fázím cyklu, 
v nichž se akty v přenesené pravomoci mohou nacházet73. 

31 Komise se domnívá, že otázky související s třístrannými jednáními a veřejným 
rejstříkem pro tzv. zástupce zájmových skupin nejsou součástí zlepšování právní úpravy 
jako rámce pro shromažďování podkladů pro rozhodovací proces. Při přezkumu 
informací, z nichž vychází inventura Komise, jsme nicméně zaznamenali, že zúčastněné 
strany se pozastavovaly74 nad nedostatečnou transparentností jednání mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí ohledně legislativních textů při jejich 
přijímání (tj. při tzv. třístranných jednáních75). V roce 2016 vyzvala evropská veřejná 
ochránkyně práv k tomu, aby byl zveřejněn kalendář třístranných jednání, souhrnné 
pořady jednání a následné verze tzv. čtyřsloupcového dokumentu obsahujícího 
původní postoje všech tří orgánů a kompromisní znění, jak se během jednání vyvíjí76. 
Přístup k následným verzím tohoto čtyřsloupcového dokumentu by veřejnosti umožnil 
lépe pochopit, jak se ke konečnému znění dospělo. Komise ve své odpovědi veřejné 
ochránkyni práv potvrdila, že proti zveřejnění těchto informací nemá žádné námitky77. 
Vyžadovalo by to však souhlas obou spolutvůrců právních předpisů. 

32 V roce 2018 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že pokud jde o tato prozatímní 
kompromisní znění, nelze připustit žádnou obecnou domněnku o nezpřístupnění78. 
Z rozhodnutí vyplývá, že tyto informace by měly být obecně dostupné veřejnosti79. 
Tyto tzv. čtyřsloupcové dokumenty však nejsou dosud pravidelně zveřejňovány. Pokud 
by tyto informace o změnách legislativního návrhu předkládaných Evropským 
parlamentem a Radou byly zveřejňovány, pomohlo by to zlepšit vyvozování 
odpovědnosti vůči veřejnosti za přijatá rozhodnutí. 

33 Bereme také na vědomí, že Evropský parlament a Komise od roku 2011 společně 
provozují veřejný rejstřík pro tzv. zástupce zájmových skupin (tj. lobbisty) a že Komise 
se současného režimu od roku 2014 účastní jako pozorovatel80. Dne 28. září 2016 
předložila návrh nové interinstitucionální dohody o povinném rejstříku 
transparentnosti, který se bude vztahovat na Evropský parlament, Radu a Komisi. 
Cílem návrhu bylo posílit rámec pro jednání s lobbisty a podmínit jednání s lobbisty 
jejich registrací. O návrhu povinného interinstitucionálního rejstříku transparentnosti 
nebylo zatím dosaženo konečné dohody81. 
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Závěrečné připomínky k dalšímu 
postupu 
34 Komise posoudila, jak dobře fungují různé nástroje a procesy pro zlepšování 
právní úpravy, vyhodnotila získané poznatky a popsala možnosti dalšího zlepšování. Na 
základě svých předchozích auditních výsledků a informací, které jsme prověřovali, 
považujeme za hlavní výzvy pro Komisi a spolutvůrce právních předpisů EU a členské 
státy v souvislosti s plněním cílů v oblasti zlepšování právní úpravy v budoucnosti: 

o dosáhnout toho, aby se politiky a legislativní iniciativy EU v dostatečné míře 
opíraly o kvalitní konzultace, hodnocení a posouzení dopadů, 

o zajistit, aby legislativní návrhy obsahovaly ustanovení o tom, že je třeba 
shromáždit dostatečná fakta na podporu účinného monitorování a hodnocení,  

o dále zjednodušit právní předpisy EU a monitorovat jejich uplatňování a používání 
v členských státech, 

o zlepšit transparentnost legislativního procesu pro občany a další zúčastněné 
strany. 
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Přílohy 

Příloha I – Přehled fází politického cyklu a zásad, cílů, nástrojů a 
postupů pro zlepšování právní úpravy82 

 

Konzultace se zúčastněnými stranami 

 

Posouzení dopadů 

 

Hodnocení 

 

Uplatňování a používání právních předpisů EU 

 

Příspěvek 
zúčastněných 
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Příspěvek 
zúčastněnýc

h stran

Hlavní kroky a požadavky při 
konzultaci se zúčastněnými 
stranami

Konzultace se zúčastněnými stranami
jsou důležitým nástrojem při 
shromažďování informací pro tvorbu 
politik založenou na faktech. Díky 
názorům, praktickým zkušenostem a 
údajům zúčastněných stran budou 
iniciativy, hodnocení a kontroly 
účelnost kvalitnější a důvěryhodnější. 
Komise zveřejňuje v rané fázi podrobné 
informace o cílech příslušné iniciativy a 
také o konzultačních činnostech na 
svém internetovém portálu „Podělte se 
o svůj názor“, kde je možno se k nim
také vyjádřit.

Meziútvarová skupina
Vedoucí generální ředitelství (nebo generální sekretariát v 
případě významných iniciativ) zřídí meziútvarovou skupinu a 
vyzve k účasti zainteresované útvary.

Vyžaduje-li se meziútvarová skupina, projedná strategii 
konzultací se zúčastněnými stranami a konzultační 
dokumenty a finalizuje je. Pokud meziútvarová skupina 
neexistuje, dokumenty a strategii finalizuje vedoucí generální 
ředitelství s generálním sekretariátem.

Potvrzení na politické úrovni a veřejné a 
cílené konzultace
Pro každou iniciativu a hodnocení musí být stanovena 
konzultační strategie. 

Ve strategii by mělo být uvedeno, v jakých jazycích budou 
konzultační činnosti probíhat. Měla by se také zabývat 
cílenými konzultačními činnostmi a veřejnými konzultacemi 
(u posouzení dopadů, hodnocení, kontrol účelnosti, zelených 
knih).

Veřejné konzultace k prioritním iniciativám musí být k 
dispozici ve všech úředních jazycích EU. Všechny ostatní 
veřejné konzultace musí být k dispozici alespoň v angličtině, 
francouzštině a němčině.  Další překlady musí být zajištěny u 
konzultací k prioritním iniciativám a iniciativám obecného 
veřejného zájmu a musí být zdůvodněny v konzultační 
strategii.

Provádění konzultačních činností
Konzultační strategii provádí vedoucí generální ředitelství.

Veřejné konzultace se zveřejňují na portálu „Podílejte se na 
tvorbě právních předpisů EU“ po schválení generálním 
sekretariátem. Odpovědi na veřejné konzultace lze zasílat po 
dobu 12 týdnů.

Veřejné konzultace mohou být doplněny cílenými 
konzultacemi zaměřenými na vymezené skupiny 
zúčastněných stran.

Plán nebo počáteční posouzení dopadů, připomínky
V příslušných případech musí vedoucí generální ředitelství spolu s 
generálním sekretariátem vypracovat počáteční posouzení dopadů 
nebo plán. 

Plán nebo počáteční posouzení dopadů musí nastiňovat strategii 
konzultací se zúčastněnými stranami.

Generální sekretariát zveřejní počáteční posouzení dopadů nebo plán, 
kterými se zahajuje čtyřtýdenní období, během něhož mohou občané a 
zúčastněné strany vyjádřit své připomínky.

Vedoucí generální ředitelství musí připomínky zúčastněných stran 
posoudit a případně je začlenit do své přípravné práce, což může 
vyžadovat aktualizaci konzultační strategie.

Vykazování, souhrnná zpráva
Vedoucí generální ředitelství analyzuje jednotlivé konzultační činnosti a ideálně zveřejní věcný souhrn 
obsahující informace jako údaje o účastnících a hlavní vyjádřená stanoviska.

Vedoucí generální ředitelství vypracuje souhrnnou zprávu popisující celkové výsledky konzultačních 
činností a obdržené připomínky k plánu nebo počátečnímu posouzení dopadů.

Souhrnná zpráva (SWD) provází iniciativu při konzultacích mezi útvary a přijetí a měla by být 
zveřejněna na stránce příslušné konzultace. Zpráva se překládá jako příloha zprávy o posouzení 
dopadů nebo dokumentu SWD o hodnocení, pokud se vypracovávají.
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Příspěvek 
zúčastněnýc

h stran

Hlavní kroky, požadavky
a řízení kvality
u posouzení dopadů

V posouzeních dopadů se zejména 
přezkoumává, zda je třeba provést 
opatření na úrovni EU, a analyzuje se 
dopad dostupných řešení. Provádějí 
se v přípravné fázi před tím, než 
Komise dokončí návrh nového 
právního předpisu. Obsahují fakta, z 
nichž vychází rozhodovací proces. 
Posouzení dopadů je klíčovým 
nástrojem pro zlepšování právní 
úpravy, který Komisi a normotvůrci 
pomáhá při přípravě a přijímání 
nových iniciativ.

Potvrzení na politické úrovni
Vedoucí generální ředitelství musí nejméně 12 měsíců 
před předpokládaným datem přijetí Komisí zanést 
iniciativu do plánovacího nástroje.

Potvrzení na politické úrovni se provádí v plánovacím 
nástroji a musí je učinit vedoucí komisař, příslušný 
místopředseda a první místopředseda.

Počáteční posouzení dopadů, připomínky
Vedoucí generální ředitelství musí spolu s generálním 
sekretariátem vypracovat počáteční posouzení dopadů (návrh 
se nahrává do plánovacího nástroje).

Generální sekretariát zveřejní počáteční posouzení dopadů, 
kterým se zahajuje čtyřtýdenní období, během něhož mohou 
zúčastněné strany vyjádřit své připomínky.

Vedoucí generální ředitelství musí připomínky zúčastněných 
stran posoudit a případně je začlenit do své přípravné práce.

Provádění hodnocení a předkládání dokumentů Výboru pro 
kontrolu regulace
Vedoucí generální ředitelství (nebo generální sekretariát v případě významných 
iniciativ) zřídí meziútvarovou skupinu a vyzve k účasti zainteresované útvary.

Meziútvarová skupina vypracuje jednotlivé kapitoly zprávy o posouzení dopadů, která 
začíná vymezením problému.

Meziútvarová skupina musí konečný návrh zprávy o posouzení dopadů přezkoumat, 
než se zpráva předloží RSB.

Návrh zprávy o posouzení dopadů a další související dokumenty musí být RSB 
předloženy nejméně čtyři týdny před plánovaným jednáním.

Několik dní před plánovaným jednáním poskytne RSB vedoucímu generálnímu 
ředitelství kontrolní seznam kvality, který slouží k přípravě a strukturování diskuse s 
RSB.

Kontrola prováděná RSB 
Jednání RSB s útvary Komise je 
zaměřeno na témata uvedená v 
kontrolním seznamu kvality.

RSB může vydat kladné nebo 
záporné stanovisko (obvykle do 
dvou dnů po jednání).

Pokud generální ředitelství obdrží 
záporné výchozí stanovisko, musí 
znovu předložit revidovanou 
zpráva o posouzení dopadů.

RSB vydává nanejvýš dvě 
stanoviska.

Zpráva o posouzení dopadů
Zpráva o posouzení dopadů má podobu pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD) a 
musí být předmětem formálních konzultací mezi útvary Komise. 

Předmětem konzultací mezi útvary musí být iniciativa, zpráva o posouzení dopadů a 
stanovisko či stanoviska RSB.

Zpráva o posouzení dopadů bude iniciativu provázet během postupu přijímání Komisí.

Návrh Komise a příslušné posouzení dopadu se zveřejňují on-line a zúčastněné strany mají 
možnost během osmi týdnů se k nim vyjádřit. 

Přijetí a další postup 
Vedoucí generální ředitelství musí 
vypracovat shrnutí obdržených 
připomínek a předat je 
normotvůrci. 
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Příloha II – Stanoviska hlavních zúčastněných stran 
k jednotlivým nástrojům zlepšování právní úpravy 
V následující tabulce je uvedeno konsolidované stanovisko Evropského hospodářského 
a sociálního výboru a Výboru regionů k tomu, jak různé nástroje pro zlepšování právní 
úpravy fungují v praxi a jak přispívají k plnění cílů v oblasti lepší tvorby právních 
předpisů EU. Odpověď Evropského parlamentu nemohla být uvedena, neboť byla 
předložena v jiném formátu, a Rada výzvu k účasti nepřijala. 

 Ano, velmi 
spokojeni 

Ano, 
spokojeni 

Ani 
spokojeni, 

ani 
nespokojeni 

Ne, 
nespokojeni 

Ne, velmi 
nespokojeni 

Zpřístupnění tvorby politik 

Plánování iniciativ a potvrzení na 
politické úrovni    X  

Možnosti zpětné vazby (k plánům a 
počátečním posouzením dopadů)   X   

Konzultace se zúčastněnými stranami 
(veřejné konzultace)   X  

Příspěvek ke tvorbě předpisů, portál 
„Podělte se o svůj názor“  X   

Lepší nástroje pro lepší politiky 

Posouzení dopadů   X  

Hodnocení  X    

Výbor pro kontrolu regulace  X    

Zásada subsidiarity a proporcionality   X   

Provádění práva EU ve vnitrostátním 
právu a jeho uplatňování v členských 
státech 

  X   

Zajištění, aby stávající soubor právních předpisů i nadále plnil svůj účel 

Program REFIT    X   

Platforma REFIT    X  

Zlepšování právní úpravy jako společný program 

Interinstitucionální dohoda 
o zdokonalení tvorby právních 
předpisů 

  X   

Kontrola uplatňování práva EU   X   

Poznámka: konečná hodnota v dané kategorii vychází z obdržených stanovisek (aritmetický průměr na 
pětistupňové škále); nevyjádření stanoviska nebylo součástí výpočtu.  
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Příloha III – Odborní konzultanti našeho přezkumu 

Jméno Funkce Organizace 

Christiane Arndt-Bascle  Vedoucí programu na 
ředitelství pro veřejnou zprávu 

OECD 

Benjamin Gerloff Analytik na ředitelství pro 
veřejnou zprávu 

Leila Kostiainen 
Předsedkyně Finské rady pro 
analýzu dopadu regulace a 
předsedkyně RegWatchEurope 

Finská rada pro analýzu 
dopadů regulace a 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Docent na fakultě 
podnikatelské ekonomie a 
manažer výzkumné skupiny pro 
ekonomiku a veřejné politiky 

Univerzita v Hasseltu  

Dimiter Toshkov 
Docent na Institutu veřejné 
správy, fakulta správy a 
globálních záležitostí 

Univerzita v Leidenu  
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Příloha IV – Legislativní návrhy, přijaté právní předpisy, zrušené právní 
předpisy a předpisy, jejichž platnost vypršela 

Rok 
(*) Legislativní návrhy Komise  

Legislativní 
návrhy 
stažené 
Komisí 

Přijaté legislativní akty Zrušení a skončení platnosti 
legislativních aktů 

Rozdíl mezi 
přijatými a 
zrušenými 

legislativními 
akty nebo akty, 
jejichž platnost 

skončila 

 

Řádný legislativní 
postup (1) 

Zvláštní 
legislativní postup 
(2) 

CELKEM 

Nařízení a 
směrnice (3) 

Řádný 
legislativní 
postup (4) 

Zvláštní 
legislativní 
postup (5) 

CELKEM 

Řádný 
legislativ
ní postup 
(6) 

Zvláštní 
legislativní 
postup (7) 

CELKEM CELKEM 

Nařízení a 
směrnice EP a 
Rady  

Nařízení a 
směrnice Rady 

Nařízení a 
směrnice EP a 
Rady  

Nařízení a 
směrnice EP 
a Rady  

Nařízení a 
směrnice 
Rady 

Nařízení 
a 
směrnice 
EP a 
Rady  

Nařízení a 
směrnice 
Rady 

1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72 

2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82 

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71 

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38 

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Celkem 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5 

* 1. ledna – 31. prosince 
** 1. ledna – 18. září  
(1) Nezahrnuje opravy a pozměněné návrhy, zahrnuje návrhy prováděcích aktů Rady. Rovněž nejsou zahrnuty návrhy neobsahující metainformace o druhu 

postupu. 
(2) Nezahrnuje opravy a pozměněné návrhy. Nezahrnuje nelegislativní postup a řádný legislativní postup. Zahrnuje návrhy prováděcích aktů Rady. 
(3) Nezahrnuje opravy a pozměněné návrhy. Nezahrnuje nelegislativní postup. 
(4) Nezahrnuje opravy. 
(5) Nezahrnuje opravy. Nezahrnuje nelegislativní postup a řádný legislativní postup. Zahrnuje nařízení a směrnice Rady (včetně prováděcích předpisů). 
(6) Nezahrnuje opravy. 
(7) Nezahrnuje opravy. Zahrnuje nařízení a směrnice Rady (včetně prováděcích předpisů). Nezahrnuje nelegislativní postup.  

Zdroj: Úřad pro publikace. 
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Příloha V – Tvorba právních předpisů podle roku a oblasti 
politiky 

 
Poznámka: údaje zahrnují směrnice, nařízení a rozhodnutí v rámci řádného legislativního postupu, zvláštního legislativního 
postupu a nelegislativního postupu. Zahrnují také opravy a pozměněné akty, jakož i prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. 

Zdroj: výtah EÚD z databáze EUR-Lex na základě publikace Toshkov, D. (2019) Legislative Productivity of the EU, 2004–2019, on-
line prezentace dostupná na adrese: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Celkový počet přijatých legislativních aktů za rok

Daňová a regionální politika 

Jiné (svoboda, bezpečnost a právo, 
Evropa občanů, věda, informace, 
vzdělání a kultura)

Dopravní a energetická politika

Průmyslová politika a vnitřní trh

Obecné finanční a institucionální 
záležitosti

Rybolov

Životní prostředí a ochrana
spotřebitelů a zdraví

Hospodářská soutěž a podniky
a volný pohyb zboží, kapitálu,
služeb a pracovníků

Vnější vztahy a společná zahraniční
a bezpečnostní politika 

Zemědělství

Neklasifikováno v databázi EUR-Lex 
(hlavně akty týkající se dovozu
a vývozu zemědělských výrobků)
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Zkratková slova a zkratky 
EHSV: Evropský hospodářský a sociální výbor 

EP: Evropský parlament 

EPRS: výzkumná služba Evropského parlamentu (European Parliament Research 

Service) 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

REFIT: Program pro účelnost a účinnost právních předpisů 

RSB: Výbor pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board) 

VR: Výbor regionů 
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Glosář 
Akt v přenesené pravomoci: nelegislativní akt přijatý Komisí na základě pravomocí 
svěřených jí legislativním aktem, který doplňuje nebo mění určité prvky legislativního 
aktu, které nejsou podstatné. 

Gold-plating: praxe, kdy národní vlády provádějící směrnici EU ve vnitrostátním právu 
stanoví pravidla nebo regulační požadavky, které jdou nad rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení souladu s požadavky této směrnice. 

Hodnocení ex ante: předběžná hodnocení, která mají podpořit přípravu programů a 
činností, jsou založena na dokladech o výkonnosti souvisejících programů nebo činností 
a určují a analyzují problémy, jimiž je třeba se zabývat, přidanou hodnotu zapojení 
Unie, cíle, očekávané účinky jednotlivých možností a opatření související 
s monitorováním a hodnocením. V případě významných programů nebo činností, 
u nichž se očekávají významné ekonomické, environmentální nebo sociální dopady, 
může hodnocení ex ante proběhnout formou posouzení dopadů. 

Hodnocení: na faktech založené posouzení, které je provedeno Komisí nebo jejím 
jménem a které se týká toho, do jaké míry bylo opatření EU účinné, efektivní a 
odpovídající potřebám a nakolik vytvořilo přidanou hodnotu EU. 

Kontrola účelnosti: komplexní hodnocení skupiny opatření, která spolu nějak souvisejí 
(obvykle mají společné cíle), jehož účelem je zjistit případné synergie nebo 
neefektivnost mezi opatřeními a jejich celkový dopad v podobě nákladů a přínosů. 

Konzultace mezi útvary: postup, kterým generální ředitelství Komise formálně žádá 
jiná příslušná generální ředitelství o stanovisko k návrhu. 

Konzultace: postup, kterým se získávají informace, zpětná vazba, poradenství nebo 
fakta od jiného subjektu, odborníků či zúčastněných stran. 

Plán: plán projektu, v němž jsou stanoveny kroky potřebné k dosažení konkrétního cíle. 

Počáteční posouzení dopadů: první popis problému a možných variant jeho řešení 
spolu s přehledem jednotlivých plánovaných etap pro rozvoj dané iniciativy, včetně 
veškerých posouzení dopadů a konzultací se zúčastněnými stranami. 

Posouzení dopadů regulace: definováno OECD jako systematický proces identifikace a 
kvantifikace přínosů a nákladů, které budou pravděpodobně plynout z regulačních a 
jiných variant zkoumaného opatření. 
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Posouzení dopadů: podrobná analýza problému, včetně jeho příčin, potřeby opatření 
EU a výhod a nevýhod možných řešení. 

Pracovní dokument útvarů Komise: nezávazný dokument, v němž útvar Komise 
předkládá své stanovisko k danému tématu. 

Prováděcí akt: právně závazný akt, který stanoví opatření, podmínky a postupy 
zajišťující, aby právní předpisy EU byly používány ve všech členských státech jednotně. 

Provedení ve vnitrostátním právu: postup, kterým členské státy EU začleňují směrnice 
EU do svého vnitrostátního práva. 

Přezkum ex post: nástroj politiky, jehož výstupem je dokument nebo soubor 
dokumentů prezentujících retrospektivní inventuru jednoho nebo všech aspektů 
regulační intervence EU (může jít o jeden či více legislativních aktů), s hodnoticími 
prvky či bez nich. 

REFIT: program Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů, jehož smyslem je 
přezkoumat stávající právní předpisy a opatření, aby s minimální regulační zátěží 
přinášely očekávané výsledky za vynaložení co nejnižších nákladů. 

Řádný legislativní postup: Evropský parlament a Rada přijímají na návrh Evropské 
komise nařízení, směrnici nebo rozhodnutí. 

Třístranné jednání: diskuse o legislativním návrhu mezi zástupci Parlamentu, Rady a 
Komise. 

Zlepšování právní úpravy: soubor zásad pro koncipování politik a právních předpisů EU 
transparentním a věcně podloženým způsobem se zapojením občanů a zúčastněných 
stran, který se vztahuje na celý politický cyklus od koncepce po provádění a také na 
hodnocení a případnou revizi.
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Tým EÚD 
Tento přezkum vypracoval auditní senát V, jemuž předsedá člen EÚD Tony Murphy a 
který se zaměřuje na financování a správu Unie. 

Přezkum vedl člen EÚD Pietro Russo a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu 
Chiara Ciprianiová a tajemník kabinetu Benjamin Jakob, vyšší manažer Alberto 
Gasperoni, vedoucí úkolu Michael Spang a auditoři Attila Horvay-Kovács a Tomasz 
Plebanowicz. Datovou analýzu provedl Zsolt Varga, vizualizaci Alexandra Maziluová a 
Jesús Nieto Muñoz a jazykovou podporu poskytla Fiona Urquhartová. 
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