
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. prosince 2011 č. 922 

 
o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně  

Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády 
 
 
 

             Vláda 
 
             I. schvaluje s účinností od 1. ledna 2012  
 
                1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), uvedené v příloze 
č. 1 tohoto usnesení, 
 
                2. změnu Legislativních pravidel vlády, uvedenou v příloze č. 2 tohoto   
usnesení,  
 
                3. změnu Jednacího řádu vlády, uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení; 
 
            II. zrušuje ke dni 31. prosince 2011 usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 
č. 877, o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA), ve znění usnesení 
vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927; 
 
           III. mění s účinností od 1. ledna 2012 usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 
č. 927, k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení 
Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, tak, že se zrušuje bod IV 
uvedeného usnesení; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. členům vlády a vedoucím jiných vládě podřízených ústředních správních 
úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení, 
 
                2. místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády zpracovat a 
vládě do 30. září 2013 předložit zprávu o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA), 
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                3. místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády zajistit        
ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády zveřejnění úplného znění Legislativních        
pravidel vlády a úplného znění Jednacího řádu vlády na internetových stránkách Úřadu 
vlády;  
 
             V. doporučuje guvernérovi České národní banky, vedoucím vládě nepodříze-
ných ústředních správních úřadů, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy    
postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ústředních správních úřadů 
podřízených vládě 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky, 
vedoucí ústředních správních úřadů 
nepodřízených vládě, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


