
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha č. 2 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. prosince 2011 č. 922 

 

Změna 

Legislativních pravidel vlády 

 

Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 

1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení 

vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, 

usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesení vlády ze dne 19. června 

2002 č. 640, usnesení  vlády  ze  dne 26. května 2004 č. 506, usnesení vlády ze dne 

3. listopadu 2004 č. 1072, usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesení 

vlády ze dne 18. července 2007 č. 816 a usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36 

se mění takto: 

 

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:  

„1) Usnesení vlády ze dne … 2011 č. … k návrhu Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a návrhu změny Legislativních pravidel 

vlády a Jednacího řádu vlády.“. 

2. V čl. 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „ V případě, že v rámci hodnocení 

dopadů regulace byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze návrhu 

věcného záměru zákona.“. 

3. V čl. 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „ V případě, že v rámci hodnocení 

dopadů regulace byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze 

důvodové zprávy k návrhu zákona.“. 

4. V čl. 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Orgán, který návrh zákona vládě předložil, vloží vládní návrh zákona, 

včetně důvodové zprávy a dalších souvisejících materiálů zasílaných s vládním 

návrhem zákona Poslanecké sněmovně, do elektronické knihovny. Za shodu 

listinné podoby vládního návrhu zákona s elektronickou podobou návrhu  
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vloženého do elektronické knihovny odpovídá člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního orgánu státní správy, který návrh zákona vládě předložil.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

5. V čl. 11 odst. 3 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „5“. 

6. V čl. 11 odst. 4 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „5“ a slova „odstavce 2“ se 

nahrazují slovy „odstavce 3“. 

7. V čl. 11 odst. 6 se za slova „zákona v“ vkládají slova „elektronické a“. 

8. V čl. 11 odst. 7 se věty druhá a třetí zrušují. 

9. V čl. 13 odstavec 4 zní: 

„(4) Lhůtu pro sdělení připomínek k návrhu nařízení vlády, kterým se zvyšují 

částky životního minima, stanoví orgán, který návrh nařízení vlády k připomínkám 

předkládá; tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.“. 

10. V čl. 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „ V případě, že v rámci hodnocení 

dopadů regulace byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze 

odůvodnění k návrhu nařízení vlády.“. 

11. V čl. 15 odstavec 4 zní: 

„(4) Čistopis nařízení vlády ve znění závěrů ze schůze vlády vypracuje orgán, 

v jehož čele je člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, 

který vládě návrh nařízení vlády předložil, a vloží jej do elektronické knihovny. Za 

shodu listinné podoby čistopisu nařízení vlády s elektronickou podobou návrhu 

vloženého do elektronické knihovny odpovídá člen vlády, který návrh nařízení 

vlády vládě předložil.“. 

12. V čl. 15 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Čistopis nařízení vlády v 5 vyhotoveních vlastnoručně podepisuje člen 

vlády, který vládě návrh nařízení vlády předložil; vedoucí jiného ústředního 

orgánu státní správy, který návrh nařízení vlády vládě předložil, čistopis nařízení 

vlády nepodepisuje. V ostatním platí pro přípravu a vypracování čistopisu 

nařízení vlády a pro jeho předložení k podpisu předsedovi vlády přiměřeně čl. 11 

odst. 1, 3 a 4.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 
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13. V čl. 15 odst. 8 se věty druhá a třetí zrušují. 

14. V čl. 16 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Připomínkové řízení se neprovádí 

k návrhu vyhlášky, kterou se pro účely důchodového pojištění stanoví údaje 

jednoznačně vyplývající z pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění, 

a k návrhu vyhlášky o zvýšení příplatků k důchodu; tyto návrhy vyhlášek se 

zasílají na vědomí Ministerstvu financí.“. 

15. Nadpis části šesté se zrušuje. 

16. V čl. 76 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, 

který zní: 

„(2) Předseda Legislativní rady může rovněž rozhodnout o tom, že hodnocení 

dopadů regulace podle obecných zásad se neprovede.“. 

 


