Příloha
usnesení vlády
ze dne 14. prosince 2015 č. 1039

Změny Jednacího řádu Legislativní rady vlády
Jednací řád Legislativní rady vlády, schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna
1998 č. 534, změněný usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1158, usnesením vlády
ze dne 4. října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768, usnesením vlády
ze dne 15. prosince 2014 č. 1051, se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.
2. V čl. 1 odst. 4 písmeno f) zní:
„f) náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády (dále jen „Sekce
Legislativní rady“),“.
3. V čl. 1 odst. 4 písm. g) se slova „zástupce oddělení pro koordinaci procesu (RIA)“
nahrazují slovy „ředitel odboru hodnocení dopadů regulace“.
4. V čl. 1 odst. 4 písmeno k) zní:
„k) předseda pracovní komise Legislativní rady, která návrh předkladatele projednala a
vypracovala k němu stanovisko obsahující zásadní připomínky, rozhodne-li o jeho
přizvání předseda Legislativní rady,“.
5. V čl. 1 odst. 4 se doplňuje písmeno l), které zní:
„l) další osoby podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady.“.
6. V čl. 1 odst. 5 větě druhé se za slova „a Legislativní radě“ vkládají slova „nebo u něj se
zřetelem na jeho poměr k legislativnímu návrhu hrozí riziko možného střetu zájmů“ a
slova „při projednávání“ nahrazují slovy „před projednáváním“.
7. V čl. 1 odst. 5 větě čtvrté se za slovo „podílel“ vkládají slova „nebo u kterého se zřetelem
na jeho poměr k legislativnímu návrhu hrozí riziko možného střetu zájmů“.
8. V čl. 1 odst. 5 větě poslední se slova „h) až j)“ nahrazují slovy „h) až k)“.
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9. V čl. 1 odst. 7 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.
10. V čl. 1 odst. 7 písm. c) se slovo „nechválit“ nahrazuje slovem „neschválit“.

11. V čl. 2 odst. 1 větě první se slova „pozvánkou vedoucího Sekretariátu Legislativní rady“
nahrazují slovy „prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP informačního systému
ODok“.
12. V čl. 2 odst. 2 se slovo „ministra“ nahrazuje slovy „člena vlády“ a slova „vedoucí
pracovník předkladatele“ se nahrazují slovem „představený“.
13. V čl. 2 odst. 3 se za slova „zástupce odboru vládní legislativy“ vkládají slova „, zástupce
odboru hodnocení dopadů regulace“.
14. V čl. 2 odst. 5 větě první se slova „vedoucího Sekretariátu Legislativní rady“ nahrazují
slovy „představeného věcně příslušného organizačního útvaru Sekce Legislativní rady“.
15. V čl. 2 odst. 6 větě první se za slova „pracovních komisí“ vkládá slovo „se“ a slova
„vedoucí Sekretariátu Legislativní rady“ se zrušují.
16. V čl. 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„7. Na jednání pracovních komisí se obdobně použije čl. 1 odst. 5 s výjimkou věty
poslední.“.

