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Shrnutí
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za snižování byrokratické zátěže
ve vybraných evropských zemích a přístup Evropské unie k této otázce.
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Úvod
Snižování byrokratické zátěže není v evropských státech většinou svěřeno do kompetence
jediného orgánu státní správy. Zpravidla je každé ministerstvo primárně odpovědné za snižování
byrokratické zátěže v rámci své působnosti. Při přípravě legislativních návrhů uplatňují všechny
členské státy Evropské unie hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. RIA obecně hodnotí očekávané
dopady navrhovaných právních předpisů. Jedním z cílů RIA je i eliminace administrativní zátěže
pro občany a podniky. RIA zpracovává i Evropská unie při přípravě svých legislativních návrhů.
Většina zkoumaných států dále zřizuje pro oblast snižování byrokratické zátěže poradní orgány
složené ze zástupců zúčastněných stran. Velká část zkoumaných zemí se zaměřuje pouze
na snižování byrokratické zátěže pro podnikatelský sektor.
Belgie
Agentura pro zjednodušení administrativy (Agence pour la Simplification Administrative) byla
na federální úrovni zřízena v roce 1998 při kancléřství předsedy vlády a jejím úkolem je pomáhat
rezortům a dalším orgánům v jejich úsilí o zjednodušení interních a externích procesů. Zaměřuje
se na zjednodušování administrativních postupů pro podniky, zejména malé a střední podniky a
osoby samostatně výdělečně činné. Za tímto účelem navrhuje zjednodušení, stimuluje a
koordinuje iniciativy, vypracovává studie, vytváří a aplikuje metodiku pro měření administrativních
nákladů pro podniky a malé a střední podniky, organizuje spolupráci mezi různými federálními
orgány, organizuje konzultace v otázkách zjednodušení administrativy se všemi úrovněmi státní
správy, poskytuje právní podporu a koordinaci různých projektů eGovernmentu. 1
Zjednodušení administrativy je však v Belgii společným sdíleným úkolem všech členů vlády. Každý
představitel rezortu má za úkol zjednodušovat administrativu v rámci své působnosti - při každé
federální veřejné službě byla zřízena funkce agenta zjednodušování (agent de simplification), který
koordinuje projekty daného rezortu a podává zprávy Agentuře o dosaženém pokroku. 2
Bulharsko
Hlavním orgánem, odpovědným za zjednodušování administrativních postupů, resp. za snižování
administrativní zátěže je samotná Rada ministrů, jako hlavní orgán moci výkonné. Schvaluje
sekundární legislativní akty související se zjednodušením administrativních postupů a snížením
administrativní zátěže navržené příslušnými institucemi. Zázemí Rady ministrů, zejména
Ředitelství pro modernizaci administrativy, navrhuje relevantní opatření a koordinuje jejich
implementaci. Ministerstvo hospodářství a energetiky a Ministerstvo financí mají rovněž některé
kompetence. Na místní úrovni mohou obce snižovat administrativní zátěž tím, že změní nařízení
vydaná obecním úřadem. 3

1

Accueil Agence pour la Simplification Administrative: A propos de l'Agence pour la Simplification
Administrative [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.simplification.be/livre/a-propos-de-l-agencepour-la-simplification-administrative/a-propos-de-l-agence-pour-la-simpli
2
Accueil Agence pour la Simplification Administrative: Simplification [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z:
http://www.simplification.be/livre/simplification/simplification
3
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-13]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
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Dánsko
Za zjednodušování administrativních procesů odpovídá každé jednotlivé ministerstvo v rámci své
působnosti. Snižování byrokratické zátěže pro podnikatelský sektor spadá do kompetence
Ministerstva průmyslu, obchodu a finančních záležitostí (Erhvervsministeriet). V roce 2012 vzniklo
při uvedeném ministerstvu Obchodní fórum pro lepší regulaci (Virksomhedsforum for enklere
regler), jako nezávislý poradní orgán vlády, s cílem zajistit úzký dialog s podnikatelským sektorem.
Úkolem Obchodního fóra pro lepší regulaci (dále jen „Obchodní fórum“) je identifikovat nejvíce
zatěžující oblasti administrativy pro podnikatele a navrhovat zjednodušující opatření. Podnět
Obchodnímu fóru může zaslat kdokoliv. Obchodní fórum je složeno ze zástupců podnikatelů,
odborů a dalších nezávislých expertů. Návrhy Obchodního fóra podléhají principu „comply or
explain“, což znamená, že vláda musí buď návrh Obchodního fóra přijmout anebo vysvětlit proč jej
nepřijme. Sekretariát Obchodního fóra sídlí na Ministerstvu průmyslu, obchodu a finančních
záležitostí a podporu mu poskytuje Tým pro lepší regulaci. 4
Estonsko
Za zjednodušování administrativních procesů odpovídá každé ministerstvo. Tak jak je obvyklé při
aplikaci metodiky RIA (hodnocení dopadů regulace, regulátory impact assessment) mají veškerá
ministerstva, která iniciují změnu regulace, povinnost analyzovat dopad takové změny
na administrativní zátěž. Ministerstva mají povinnost analyzovat, zda nová regulace ovlivní výdaje
podniků, neziskových organizací nebo fyzických osob při implementaci právních předpisů nebo
plnění informačních povinností či způsobí jinou zátěž (tzn. výdaje vzniklé při správě informací
vyžadovaných novou legislativou a jejich předkládání státu nebo jinému subjektu). 5 Po
vypracování návrhu nové legislativy dohlíží Ministerstvo spravedlnosti na kvalitu legislativních
aktů, a zda byly náležitě vyhodnoceny dopady na administrativní zátěž. 6
Ministr hospodářství a spojů inicioval spolu s ministrem podnikání, ministrem financí a ministrem
veřejné správy projekt ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Za tímto účelem navrhl
ministr hospodářství a spojů vládě, aby vytvořila pracovní skupinu pro koordinaci a monitorování
činností zaměřených na snižování byrokracie a administrativní zátěže. Skupina s názvem Nulová
byrokracie (Zero-Bureaucracy Task Force) vznikla na konci března 2016 s dvouletým mandátem.
Pracovní skupina má nastaveny tři hlavní cíle:
- snižování administrativní zátěže podnikatelů;
- deregulace ekonomických aktivit zjištěním nepotřebných požadavků;
- snižování byrokracie ve veřejné správě. 7

4

Danish Business Authority: Business Forum for Better Regulation [online]. [cit. 2017-06-27]. Dostupné z:
https://danishbusinessauthority.dk/business-forum-better-regulation
5
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-13]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
6
STAROŇOVÁ, Katarína. Oversight mechanism for regulatory impact assessment: comparative study of five CEE
countries [online]. [cit. 2017-06-14]. Dostupné z:
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2015/Staronova_PSA_RIA_oversight.pdf
7
Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v České republice: Ministerstvo
vnitra [online]. 2016 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigs5zXkN7U
AhUBQBQKHQaEAYwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fanalyza-soucasneho-stavu-
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Členové pracovní skupiny jsou vysoce postavení státní úředníci a zástupci hlavních zúčastněných
stran. Podpora pracovní skupiny je poskytována Ministerstvem hospodářství a spojů a je
financována ze strukturálních fondů určených k posílení administrativní kapacity. 8
Finsko
Ve Finsku je za návrhy zákonů odpovědné ministerstvo, do jehož působnosti návrhy spadají. Každé
ministerstvo odpovídá za kvalitu svého legislativního návrhu. Ministerstvo spravedlnosti
podporuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy za účelem zlepšení legislativních návrhů
v rámci vlády. 9
Jedním z klíčových projektů programu současné finské vlády je umožnit deregulaci a snížení
administrativní zátěže s cílem ulehčení každodenního života občanů, zvýšení
konkurenceschopnosti a podpory přístupu k trhu a digitalizace. Za tímto účelem byla ke dni
1. února 2016 zřízena Rada Finska pro RIA (Lainsäädännön arviointineuvosto); rada působí v rámci
kanceláře premiéra a jedná se o nezávislou a autonomní strukturu, jejímž úkolem je posouzení
provedených RIA. Rada si sama určuje, kterými návrhy se bude zabývat, a její rozhodnutí nejsou
pro ministerstva závazná. 10 Rada má maximálně 8 členů, které jmenuje vláda na 3 leté funkční
období. 11
Vládní projekt s názvem Deregulace má za cíl reformu finské legislativy tak, aby došlo
ke zjednodušení administrativy pro občany a podniky. Celkovou odpovědnost za projekt nese
Ministerstvo dopravy a spojů, nicméně podílejí se na něm veškerá ministerstva prostřednictvím
pracovní skupiny. 12
Francie
Za řízení a monitoring politiky zjednodušování a snižování administrativní zátěže je odpovědný
Generální sekretariát pro modernizaci veřejné správy (Secrétariat général pour la modernisation
de l’action publique), který byl vytvořen dekretem premiéra č. 1198 ze dne 30. října 2012 (Décret
no 2012-1198 du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation
de l’action publique 13). Generální sekretariát je podřízen premiérovi a připojen ke Generálnímu
sekretariátu vlády (Secrétariat général du Gouvernement). V rámci SGMAP byla vytvořena Pracovní

snizovani-regulatorni-zateze-obcanu-a-verejne-spravy-v-ceskerepublice.aspx&usg=AFQjCNFVPUYOq5vo8qqGNxPsNI6RKhjLkw
8
Ministry of Economic Affairs and Communications: Zero-Bureaucracy [online]. [cit. 2017-06-14]. Dostupné z:
https://www.mkm.ee/en/zero-bureaucracy
9
Ministry of Justice, Finland: Better Regulation [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z:
http://oikeusministerio.fi/en/index/basicprovisions/legislation/parempisaantely.html
10
Prime minister's office: FINNISH COUNCIL OF REGULATORY IMPACT ANALYSIS - MANDATE [online]. [cit. 2017-0626]. Dostupné z: http://vnk.fi/en/council-of-regulatory-impact-analysis/mandate
11
Finnish Council of Regulatory Impact Analysis Annual Review 2016 [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z:
http://vnk.fi/documents/10616/1851227/Finnish+Council+of+Regulatory+Impact+Analysis+Annual+Review+2016/c
367fbba-c0f3-4b6d-abe5-81ead1227046
12
Deregulation: Normin Purku [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.norminpurku.fi/en/deregulation/
13
Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031194412&dateTexte=20170615
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skupina pro zjednodušování, která koordinuje snižování byrokratické zátěže a poskytuje podporu
jednotlivým ministerstvům a dalším institucionálním partnerům. 14
Dne 8. ledna 2014 byla rozhodnutím premiéra zřízena Rada pro zjednodušování pro podniky
(Le conseil de la simplification pour les entreprises). Rada předkládá vládě návrhy
na zjednodušování administrativy pro podniky. Jejím úkolem je zajišťovat dialog s podnikatelským
sektorem, monitorovat a šířit výsledky programu zjednodušování. Radu podporuje SGMAP a
Generální sekretariát vlády. 15 Členy Rady jsou podnikatelé, experti a vysoce postavení vládní
úředníci.
Itálie
Rozvoj a implementaci politik snížení byrokratické zátěže zacílené na zlepšení kvality regulace,
zlepšení vztahů mezi veřejnou správou, občany a podniky a na zvýšení konkurenceschopnosti
prostřednictvím spolupráce mezi státem, regiony a místní správou podporuje a koordinuje
Oddělení pro zjednodušení veřejné správy a byrokracie (Ufficio per la semplificazione e la
sburocratizzazione), organizačně začleněné pod Ministra zjednodušování a veřejné správy,
do Odboru státní správy. Ministr zjednodušování a veřejné správy je ministrem bez portfeje se
zázemím v rámci předsednictva rady ministrů.
Odbor pro zjednodušení veřejné správy a byrokracie provádí měření administrativní zátěže a hraje
koordinační úlohu při zjednodušování administrativních postupů a při snižování administrativní
zátěže, přičemž každý rezort má vlastní odpovědnost za přijetí vhodných opatření pro
zjednodušení.
Odbor jedná jak na národní, tak i na nižších úrovních, přestože každá úroveň vlády má
odpovědnost za provádění zjednodušených postupů. Odbor se dělí na 3 služby 16:
- Službu pro zjednodušování a vztahy s občany
- Službu pro implementaci zjednodušujících politik
- Služba pro měření a snižování zátěže a času
Aby byla zajištěna úzká spolupráce mezi různými úrovněmi správy, v roce 2012 byl zřízen Společný
výbor pro koordinaci metod měření a snižování zátěže, který sdružuje zástupce států, regionů a
místních samospráv. 17
Německo
Za koordinaci a dohled nad implementací Programu federální vlády ke snižování byrokracie a lepší
regulace odpovídá Oddělení pro lepší regulaci (Geschäftsstelle Bürokratieabbau) v rámci
14

French GOVERNMENT modernisation portal: The machinery of the French administrative and regulatory
simplification programme [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.modernisation.gouv.fr/en/ouractivities/the-machinery-of-the-french-administrative-and-regulatory-simplification-programme
15
Simplifier pour les entreprises. Le site du conseil de la simplification: QUI SOMMES-NOUS ? [online]. [cit. 2017-0626]. Dostupné z: http://www.simplifier-entreprise.fr/qui-sommes-nous/
16
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione: Ufficio per la semplificazione e la
sburocratizzazione [online]. [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lasemplificazione-e-la-sburocratizzazione
17
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-14]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
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federálního kancléřství. Oddělení pro lepší regulaci podporuje všechna federální ministerstva a
Výbor státních tajemníků pro snižování byrokracie a napomáhá koordinátorovi federální vlády pro
snižování byrokracie a zlepšování právní úpravy. Tuto pozici zastává státní ministr při spolkové
kancléřce (Staatsminister bei der Bundeskanzlerin). Jednotlivá federální ministerstva jsou v rámci
svých příslušných pravomocí odpovědná za dodržování pravidel pro zlepšování právní úpravy při
přípravě legislativních návrhů a předkládání návrhů zaměřených na snížení byrokracie. 18
Národní rada pro kontrolu regulace (Nationaler Normenkontrollrat - NKR) byla zřízena v roce 2006
zákonem 19 jako nezávislá instituce, která dohlíží na posuzování celkových nákladů na dodržování
regulačních návrhů federální vlády. NKR zkoumá, zda jsou náklady na dodržování předpisů, které
občanům, podnikům a veřejné správě vyplývají z nových předpisů, popsány srozumitelným a
metodicky správným způsobem a zda jsou politické cíle stanovené v těchto návrzích realizovány
s co nejnižšími náklady. Členy NKR jmenuje federální prezident na návrh federální vlády na dobu
5 let. Sekretariát, čítající 15 zaměstnanců, je součástí federálního kancléřství. 20
Nizozemí
Každé ministerstvo je odpovědné za snižování administrativní zátěže v oblasti své působnosti.
Ministerstvo vnitra a vztahy v království (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
je koordinačním ministerstvem pro snižování administrativní zátěže pro občany. V oblasti
podnikání má koordinační odpovědnost Ministerstvo hospodářství (Ministerie van Economische
Zaken). 21
V roce 2000 byl zřízen Poradní výbor pro regulační zátěž (Adviescollege toetsing regeldruk - ACTAL).
Dne 16. června 2011 bylo přijato nařízení č. 11.001442 22, které rozšířilo kompetence výboru a
změnilo jeho strukturu. Na základě uvedeného nařízení se tedy jednalo o nezávislý externí orgán,
který poskytoval vládě a parlamentu poradenství, jak minimalizovat regulační zátěž podniků,
občanů a odborných pracovníků v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnosti a dobrých
životních podmínek. Cílem ACTAL bylo přispívat k dosažení společnosti, ve které vláda dosahuje
svých cílů a současně minimalizuje zátěž, která vyplývá z regulace. ACTAL jednal na základě
podnětů ze společnosti a usiloval o nové způsoby, jak omezit regulační zátěž v Nizozemsku. ACTAL
měl 3 členný výbor, kterému poskytovalo podporu 13 zaměstnanců.23
ACTAL spolupracoval s organizacemi v Nizozemsku i mimo něj, včetně sesterských organizací
v jiných evropských členských státech (Nationaler Normenkontrollrat v Německu, Regulatory
Policy Committee ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Komise RIA v České
republice, Regelrådet v Norsku, Regelrådet ve Švédsku a Lainsäädännön arviointineuvosto
18

The Federal Government: Better Regulation [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/StatischeSeiten/Buerokratieabbau_en/2015-07-28-programme-inbrief.html;jsessionid=7CA79DA488359763041A5E4F04CBB413.s3t1?nn=1404832
19
Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1866), das durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2011 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist Dostupný z: http://www.gesetze-iminternet.de/nkrg/index.html
20
The Federal Government: THE NATIONAL REGULATORY CONTROL COUNCIL [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/EN/About_Us/Members/inhalt.html
21
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
22
Dostupné zde: http://www.actal.nl/english/about-actal/
23
ACTAL: About Actal [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://www.actal.nl/english/about-actal/
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ve Finsku – jsou členy platformy RegWatchEurope, což je sdružení subjektů, které radí vládám
v opatřeních na omezení byrokracie a zlepšení kvality právních předpisů). 24
Funkční období ACTAL skončilo na konci května 2017 a z legislativních důvodů jej nebylo možné
prodloužit. Proto byl ke dni 1. června 2017 nařízením č. 2017000809 ze dne 17. května 2017 zřízen
Poradní výbor pro hodnocení regulační zátěže (Adviescollege toetsing regeldruk) s obdobnými
kompetencemi. 25
Norsko
Za snižování byrokratické zátěže je v rámci své působnosti odpovědné každé ministerstvo.
Celkovou odpovědnost za administrativní politiku a zefektivnění vlády má Ministerstvo místní
samosprávy a modernizace a v rámci jeho organizační struktury Odbor politiky ICT a reformy
veřejného sektoru. 26 Agentura pro veřejnou správu a eGovernment (Difi) má také řadu klíčových
úkolů v této oblasti, např. poskytování znalostní základny pro administrativní rozvoj, modernizaci
a reformu. 27
Ministerstvo obchodu, průmyslu a rybolovu (NFD) usiluje o zvýšení efektivity a zjednodušení
postupů pro podnikatelský sektor. Při uvedeném ministerstvu byla ke dni 1. dubna 2016 zřízena
Norská rada pro lepší regulaci (Regelrådet). Cílem rady je přispívat ke snižování zátěže podniků
vyplývajících z nových nebo novelizovaných regulací, za tímto účelem může např. posuzovat RIA
legislativních návrhů či pomáhat jednotlivým ministerstvům s jejich zpracováním. Rada má pouze
poradní roli a nemá kompetenci zastavit přijetí regulace, která je dle jejího názoru nevhodná. Rada
má 6 členů s různými zkušenostmi (praktickými i akademickými). 28
Rakousko
Rakousko zahájilo program pro snižování administrativní zátěže pro podnikatele v roce 2006.
Zapojena byla všechna federální ministerstva, zástupci ekonomiky, odbory a další zájmové skupiny.
Hlavním koordinátorem iniciativy bylo federální Ministerstvo financí. Každé federální ministerstvo
předložilo do února 2008 plán zjednodušení administrativy. Cíl iniciativy – snížení administrativní
zátěže o 25 % byl dosažen v roce 2012. Podobně v roce 2009 hrálo Ministerstvo financí koordinační
roli v programu na snižování administrativní zátěže pro občany. Na základě provedeného zjišťování
nejvíce zatěžujících aktivit bylo přijato cca 140 opatření jednotlivými federálními ministerstvy. 29

24

ACTAL: RegWatchEurope [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://www.actal.nl/english/regwatcheurope/
ACTAL: Beëindiging Actal, instelling ATR [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://www.actal.nl/beeindigingactal-instelling-atr/
26
Government.no: Department of ICT Policy and Public Sector Reform [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
https://www.regjeringen.no/en/dep/kmd/organisation/departments/department-of-ict-policy-and-publicsect/id1589/
27
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
28
The Norwegian Better Regulation Council (Regelrådet) [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
http://regelradet.no/in-english/
29
Federal Ministry of Finance: Reducing Administrative Costs [online]. [cit. 2017-06-21]. Dostupné z:
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Reducing-Administrative-Costs.html
25
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Usnesením vlády ze dne 20. května 2014 30 byla zřízena Komise pro reformu a deregulaci
(Aufgabenreform- und Deregulierungskommission). Komise má 14 členů a dva předsedy –
prezidenta správního soudu a bývalého prezidenta správního soudu. Cílem komise je rozvoj
expertních plánů pro efektivní a moderní správu, které následně vedou k politické diskuzi. Komise
má 4 podskupiny s názvem: Omezování byrokracie, Reformy, Ekonomika a Dotace. Za koordinaci
práce komise odpovídá federální ministr pro umění, kulturu, ústavu a veřejnou službu a federální
ministr financí.
Slovensko
Hlavním orgánem odpovědným za zjednodušování administrativních postupů je Ministerstvo
vnitra. Uvedené ministerstvo zahájilo v roce 2012 tzv. program ESO (Efektívna, spoľahlivá a
otvorená verejná správa). Podstatou reformy veřejné správy ESO je zefektivnit, zlevnit a
modernizovat výkon státní správy. Jedním z očekávaných dopadů je snížení administrativní zátěže
pro občana. 31
Přestože Ministerstvo vnitra zajišťuje obecné procesy veřejné správy, má Slovensko i další orgány,
které mají kompetence v rámci zjednodušování administrativních procesů, jako je Úřad vlády a
další ministerstva, která mají odpovědnost za své oblasti působnosti podle kompetenčního
zákona 32. Zjednodušování administrativní zátěže podnikatelů spadá do působnosti Ministerstva
hospodářství SR. 33
Slovinsko
V říjnu 2013 přijala slovinská vláda Jednotný dokument k zajištění lepšího regulačního a
podnikatelského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti 34. Tento dokument obsahuje návrhy
řešení, specifická opatření, gestory opatření a termíny pro splnění. Po přijetí jednotného
dokumentu zřídila slovinská vláda Stálou mezirezortní pracovní skupinu, vedenou ministrem pro
veřejnou správu a ministrem odpovědným za hospodářství, ve které jsou zástupci všech rezortů –
cílem je urychlení a koordinovaný přístup k implementaci dokumentu.
Jednotný dokument klade největší důraz na snižování administrativní zátěže v oblasti životního
prostředí a územního plánování, širší oblast pracovního práva, kohezní politika (čerpání peněžních
prostředků z fondů EU), finance (daně a poplatky) a hospodářství (statusové záležitosti, obchodní
a finanční zprávy).
Ministerstvo pro veřejnou správu dále řídí, koordinuje a harmonizuje realizaci projektu STOP
byrokracii. 35 Na základě projektu Ministerstvo pro veřejnou správu provozuje portál STOP
Birokraciji 36, kam může každý občan zaslat svůj návrh na zjednodušení administrativy.
30

Dostupné z: http://cdn.aufgabenreform.at/pdf/Ministerratsvortrag.pdf
Ministerstvo vnútra SR: ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa [online]. [cit. 2017-06-21]. Dostupné
z: http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava
32
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
33
Ministesrtvo hospodárstva Slovenskej republiky: Lepšia regulácia, administratívne zaťaženie [online]. [cit. 2017-0627]. Dostupné z: http://www.mhsr.sk/administrativne-zatazenie-uxs/138422s
34
Dostupný z: http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/English/Publication/Enotni_dokument21082013_en_final.pdf
35
Stop the Bureaucracy: Reducing administrative and regulatory burdens for MSP and citizens [online]. [cit. 2017-0621]. Dostupné z: http://www.stopbirokraciji.si/en/stop-the-bureaucracy/
36
Dostupné z: http://www.stopbirokraciji.si/domov
31
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Anglie)
Agendu reformy právní úpravy napříč vládou vede Útvar pro zlepšování regulace (Better
Regulation Executive - BRE). BRE je společným oddělením v rámci Ministerstva podnikání,
energetiky a průmyslové strategie (Department for Bussiness, Energy and Industrial Strategy) a
Úřadu vlády (Cabinet Office). BRE spolupracuje s dalšími ministerstvy za účelem monitoringu
měření administrativní zátěže, koordinuje její snižování a zajišťuje, že zbývající regulace je
inteligentnější, lépe zaměřená a méně nákladná pro podniky. 37 Vedle toho jsou na jednotlivých
ministerstvech zřizovány odbory pro zlepšení regulace (Better Regulation Units). 38
Cílem Výboru pro regulační politiku (Regulatory Policy Committee – RPC) je poskytovat nezávislé,
odborné poradenství v otázce kvality podkladů a analýz použitých ministerstvy a regulačními
orgány ve svých hodnoceních ekonomického dopadu regulačních nástrojů na podnikatele,
charitativní a dobrovolné organizace. RPC rovněž poskytuje ministerstvům poradenství
v průřezových otázkách. 39 RPC má kompetence na základě zákona o malých podnicích, podnikání
a zaměstnanosti (Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 40) a zákona o podnikání
(Enterprise Act 2016 41). RPC se skládá z 8 členů a podporu mu poskytuje sekretariát s 13
zaměstnanci.
BRE poskytuje podporu Výboru pro regulační politiku a obě organizace společně přispívají
k dosažení cíle Ministerstva podnikání, energetiky a průmyslové strategie, kterým je zlepšování
prostřední pro zakládání a růst podniků. 42
Ministerstvo podnikání, energetiky a průmyslové strategie vede/provádí společně s Úřadem vlády
program na snižování byrokratické zátěže s názvem „Cutting Red Tape“, který byl zaměřený
na průběžnou revizi sektorů, jako jsou energetika, odpady, péče o děti, těžby nerostných surovin,
zemědělství nebo místní správa. 43 Snižování byrokratické zátěže občanů není považováno
za prioritu. 44

37

GOV.UK: Better Regulation Executive [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/groups/better-regulation-executive
38 38
Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v České republice: Ministerstvo
vnitra [online]. 2016 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigs5zXkN7U
AhUBQBQKHQaEAYwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fanalyza-soucasneho-stavusnizovani-regulatorni-zateze-obcanu-a-verejne-spravy-v-ceskerepublice.aspx&usg=AFQjCNFVPUYOq5vo8qqGNxPsNI6RKhjLkw
39
GOV.UK: Regulatory Policy Committee [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about
40
Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/contents/enacted
41
Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/12/contents/enacted/data.htm
42
Regulatory Policy Committee: FRAMEWORK DOCUMENT [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/592918/RPC_Framework_Docume
nt__January_2017_.pdf
43
HM Government: Cutting Red Tape [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: https://cutting-redtape.cabinetoffice.gov.uk/
44
Understanding Regulation. Facts, Analysis and Comment: Deregulation from 2015 [online]. [cit. 2017-06-22].
Dostupné z: http://www.regulation.org.uk/deregulation-from_2015.html
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Španělsko
Za horizontální koordinaci snižování administrativní zátěže / zjednodušování administrativních
postupů odpovídá Ministerstvo financí a veřejné správy (Ministerio de Hacienda y Función Pública).
Jednotlivá ministerstva jsou odpovědná za zjednodušování administrativy v rámci své působnosti.
Každý ministerský odbor je povinen každoročně vypracovat Plán zjednodušení administrativy a
snižování zátěže, vládě následně souhrnnou zprávu o dosaženém pokroku podává Ministerstvo
financí a veřejné správy.
Dne 26. října 2012 byla při Ministerstvu financí a veřejné správy dohodou rady ministrů vytvořena
Komise pro reformu veřejné správy 45 (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas
– CORA). Cílem CORA je zlepšovat účinnost a efektivnost veřejné správy, snižovat její náklady aniž
by docházelo ke snížení její kvality. CORA má 4 subkomise, jednou z nich je Subkomise pro
zjednodušování administrativy. CORA připravila v roce 2013 materiál s názvem Reforma veřejné
správy (Reforma de las Administraciones Públicas 46), který obsahuje souhrn opatření zaměřených
na zlepšování a zjednodušování výkonu státní správy.
Za účelem zajištění implementace, monitoringu, podpory a koordinace uvedeného materiálu byla
královským dekretem č. 479/2013 ze dne 21. července vytvořena Kancelář pro provádění reformy
správy (Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración - OPERA). OPERA je funkčně
závislá na Úřadu vlády a Ministerstvu financí a veřejné správy. 47
Koordinace mezi státní správou, autonomními komunitami a místní správou se provádí
prostřednictvím sektorových výborů. 48
Evropská unie
Otázkou snižování administrativní zátěže v Evropské unii se zabývá Komise. Ta v roce 2012 zahájila
Program REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme). Cílem REFIT je zajistit, že
legislativa EU má pro občany, podniky a společnost zamýšlené přínosy a zároveň je snižována
byrokracie a náklady. Cílem je také učinit právní předpisy EU jednodušší a srozumitelnější. REFIT
věnuje zvláštní pozornost malým podnikům, které mohou být nepřiměřeně zatěžovány legislativou
EU. V roce 2015 vznikla Platforma REFIT 49, jejímž předsedou je první místopředseda Evropské
komise a skládá se ze dvou skupin: vládní skupiny složené z expertů nominovaných členskými státy
a skupiny zúčastněných stran složené ze zástupců podnikatelského sektoru, sociálních partnerů,
občanské společnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.

45

Gobierno de Espaňa: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) [online]. [cit. 2017-06-20].
Dostupné z: https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/reformaAdmon/CORA.html
46
Dostupné z: http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d5cbb46fa12b4/reforma-AAPP.PDF
47
Secretaría de Estado de Función Pública: La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración
(OPERA) [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/areas/reforma_aapp/opera.html
48
Simplification of administrative procedures - Reduction of administrative burdens. Hellenic Presidency of EUPAN.
January –June 2014. Thematic Paper Series. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z:
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
49
Rozhodnutí Komise z 19. 5. 2015 zřizující Platformu REFIT, C(2015) 3261 final, Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_may2015_en_1.pdf
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Úkolem Platformy REFIT je podporovat proces zjednodušení právních předpisů EU a snížení
regulační zátěže ve prospěch občanské společnosti, podniků a veřejných orgánů a poskytovat
Komisi doporučení a zohledňovat v nich podněty získané od občanů a zúčastněných stran. Komise
tato doporučení analyzuje a dále informuje o tom, jaké následné kroky hodlá provádět. 50
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