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Společnost EEIP, a.s. zpracovala hodnocení dopadů regulace ve formě velké RIA na základě údajů poskytnutých
Ministerstvem kultury (dále jen MK), jednání pracovních skupin Ministerstva kultury k zákonu o kinematografii,
na základě informací Českého filmového centra - Film Commission a dalších subjektů dotazovaných v rámci
konzultačního procesu, jakož i na základě veřejně dostupných podkladů – zejména podkladů uvedených ve
smlouvě mezi EEIP a Ministerstvem kultury. Výběr řešení je proveden na základě kvalitativního a kvantitativního
vyhodnocení návrhů a analýz. Společnost EEIP, a.s. vypracovala velkou RIA v souladu s obecnými principy
zpracování hodnocení dopadů regulace a s metodickými pokyny Ministerstva vnitra ČR k vyhodnocení nákladů.
EEIP, a.s. není odpovědná za využití tohoto dokumentu k jinému účelu, než k jakému byl určen.
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