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Důvod
předložení a
cíle

Vyhodnocení
nákladů a
přínosů

Návrh variant
řešení

Stanovení pořadí
variant a výběr
nejvhodnějšího
řešení

Tabulka
vyhodnocení
variant

Implementace
doporučené
varianty a
vynucování

Přezkum
účinnosti
regulace

Zpráva o
konzultacích

Kontakty

Neuvádějí se v návrhu právního
předpisu, který se zasílá k
projednání vládě nebo LRV a u
projednané verze materiálu

Důvod předložení a cíle
Název právního
předpisu

Definice problému

Popis existujícího právního stavu
v dané oblasti

Stávající situace a existující
problém, příčiny, zhodnocení
nezbytnosti zásahu

Identifikace dotčených
subjektů

Zdůvodnění nedostatečnosti stávající
právní úpravy

Vymezení rozsahu problému

Variantní distribuce dopadů

Přehled právních předpisů, k nimž se
řešený problém váže

Pravděpodobnost výskytu
problémové situace a její
důsledky

DataKO - databáze
konzultovaných subjektů

Kvantifikovatelné indikátory

Právní rizika

Pravidlo SMART

Riziko zahájení řízení o
porušení práva EU
Analýza rizika

Obecné, konkrétní a
operativní cíle

Zhodnocení stávající právní úpravy
Analýza rizika

Zhodnocení současného stavu ve vztahu k
zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
žen a mužů

Návrh variant řešení
Nulová varianta

Zhodnocení rizika

Přímé/nepřímé dopady
regulace

Vysvětlení a zdůvodnění nezbytnosti
navrhované právní úpravy v jejím celku

Četnost výskytu problému

Popis cílového stavu

Analýza stávajícího stavu

Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a
přínosů
Kvalifikovaný odhad

Věcné řešení

Činnosti, které budou regulované subjekty nuceny
provádět

Rizika spojená s
implementací

Orgány veřejné správy aktivní během
implementace a vynucování

Konzultace s dotčenými
subjekty

Informace pro administraci řešení

Samostatný předpis vs.
novela

Přizpůsobení variant regulaci
a její vynucování

Využití ICT
Vyhodnocení variant

Kvalitativní/kvantitativní
metody

Analýza nákladů
a přínosů (CBA)
Multikriteriální
analýza

Způsob vynucování

Analýza nákladové
efektivnosti

Minimalizace administrativní
zátěže

Kompenzace nákladů
Rizika spojená s
implementací navržených
variant

Způsob poradenství pro regulované subjekty
Rizika spojená s implementací
Harmonogram implementace

Náklady vynucování

Nové kompetence subjektů
veřejné správy

Orgán veřejné správy - odpovědnost za
implementaci

Související právní předpisy
Způsob implementace a
donucování

Určení podstaty regulace
právním předpisem vyšší
právní síly

Implementace doporučené varianty a
vynucování

Náklady implementace
Nové úkoly pro obce a kraje

Vynucování
Přezkum účinnosti
regulace
Existence problému, kvúli
kterému byl právní předpis
vytvořen
Splnění cílů stanovených
právním předpisem
Soulad skutečných dopadů
právního předpisu s
předpokládanými
Neočekávané dopady

Mechanismy pro zajištění
dodržování regulace
Nástroje pro odhalování porušení
pravidel
Sankce za porušení pravidel

