Příloha
usnesení vlády
ze dne 3. února 2016 č. 75

Změny Legislativních pravidel vlády
Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března
1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením
vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000
č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne
19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením
vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005
č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne
11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením
vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 a usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014
č. 1050, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené usnesením
vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a změněné usnesením vlády ze dne
8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76.“.
2. V čl. 2 odst. 5 se za slova „elektronické knihovně“ vkládají slova „eKLEP
informačního systému ODok“, slova „Knihovně připravované legislativy“ se
nahrazují slovy „elektronické knihovně eKLEP pro veřejnost informačního
systému

ODok“,

slova

„http://eklep.vlada.cz“

se

nahrazují

slovy

„https://apps.odok.cz/veklep“ a slova „Knihovna připravované legislativy“ se
nahrazují slovy „veřejná knihovna legislativního procesu“.
3. V čl. 4 odst. 1 písm. e) se slovo „dosah“ nahrazuje slovem „dopad“ a za slovo
„včetně“ se vkládají slova „dopadů na rodiny a“.
4. V čl. 4 odst. 1 písm. f) se za slovo „diskriminace“ vkládají slova „a ve vztahu
k rovnosti mužů a žen“.
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5. V čl. 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i),
které zní:
„i) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu.“.
6. V čl. 4 odstavec 2 zní:
„(2) Jsou-li dopady navrhované právní úpravy podrobně zhodnoceny podle
obecných zásad v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace1), obsahuje
věcný záměr u požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), e) až i)
stručná shrnutí závěrů vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů regulace
s tím, že v podrobnostech se odkáže na informace obsažené v této závěrečné
zprávě. V případě, že v rámci hodnocení dopadů regulace byly provedeny
rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů
regulace. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se uvede jako
samostatná část materiálu, kterým se návrh věcného záměru předkládá vládě a
Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády), přičemž číslování stránek
navazuje na číslování stránek věcného záměru.“.
7. V čl. 4 odst. 5 větě čtvrté se slova „organizační nároky, jakož i ekonomické
a institucionální důsledky připravované právní úpravy, není-li toto vyhodnocení
součástí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, a dále i“ zrušují.
8. V čl. 5 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „správní soud“
se vkládají slova „a Nejvyšší státní zastupitelství“.
9. V čl. 5 odst. 2 větě druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
10. V čl. 5 odst. 7 se za větu čtvrtou vkládá věta „Orgán (člen vlády) do jehož
působnosti patří rovnost mužů a žen, v rámci připomínkového řízení posuzuje
věcný záměr i z hlediska zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného
řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen.“.

11. V čl. 7 odst. 4 písm. f) se slova „v Knihovně připravované legislativy“ nahrazují
slovy „ve veřejné knihovně legislativního procesu“.
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12. V čl. 8 odst. 2 větě druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
13. V čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo „diskriminace“ vkládají slova „a ve vztahu
k rovnosti mužů a žen“.
14. V čl. 9 odst. 2 písm. e) se za slova „čl. 4 odst. 5“ vkládají slova „, a k návrhu
zákona připojí srovnávací tabulky ke všem dotčeným předpisům Evropské unie
(čl. 6a metodických pokynů), ve kterých postačuje k ustanovením předpisu
Evropské unie uvádět místo celého textu navrhovaných implementačních
ustanovení pouze identifikační číslo návrhu“ a slova „nebo se uvede“ se nahrazují
slovy „, jinak se uvede“.
15. V čl. 9 odst. 2 písm. g) se slovo „dosah“ nahrazuje slovem „dopad“ a za slovo
„včetně“ se vkládají slova „dopadů na rodiny a“.
16. V čl. 9 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu,“.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
17. V čl. 9 odstavec 3 zní:
„(3) V případě, že se k návrhu zákona vypracovává závěrečná zpráva
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1), v obecné části důvodové
zprávy u požadavků na její obsah podle odstavce 2 písm. a) až c) a g) až j) se
uvedou stručná shrnutí závěrů vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů
regulace s tím, že v podrobnostech se odkáže na informace obsažené v této
závěrečné zprávě. V případě, že při vypracovávání hodnocení dopadů regulace
byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze tyto uvést v příloze k závěrečné zprávě
z hodnocení dopadů regulace; kontakty na zpracovatele hodnocení dopadů
regulace se neuvádějí v návrhu zákona, který se zasílá k projednání vládě (čl.
10) a ve vládním návrhu zákona (čl. 11). Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů
regulace se uvede jako samostatná část materiálu, kterým se návrh zákona
předkládá vládě a Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády).“.
18. V čl. 10 odst. 5 větě první se za slovo „vyhlášky)“ vkládají slova „nebo teze
prováděcího předpisu“.
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19. V čl. 11 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a závěrečná zpráva
z hodnocení dopadů regulace, vypracovává-li se“.
20. V čl. 14 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu
vydání, je-li nařízení vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění,“.
21. V čl. 14 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami
práva Evropské unie (čl. 2 odst. 1 písm. a), f) a g) metodických pokynů),
pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují,
s uvedením těchto předpisů Evropské unie, judikatury soudních orgánů
Evropské unie a obecných právních zásad práva Evropské unie a jejich
základní charakteristiky; zhodnocení se provede způsobem podle čl. 9 odst.
2 písm. e),“.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).
22. V čl. 14 odst. 1 písm. e) se slovo „dosah“ nahrazuje slovem „dopad“ a za slovo
„včetně“ se vkládají slova „dopadů na rodiny a“.
23. V čl. 14 odst. 1 písm. f) se za slovo „diskriminace“ vkládají slova „a ve vztahu
k rovnosti mužů a žen“.
24. V čl. 14 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno i), které zní:
„i) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu.“.
25. V čl. 14 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „V případě, že se k návrhu nařízení
vlády vypracovává závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle
obecných zásad1), v obecné části odůvodnění u požadavků na jeho obsah podle
odstavce 1 písm. a), d) až i) se uvedou stručná shrnutí závěrů vyplývajících
z provedeného hodnocení dopadů regulace s tím, že v podrobnostech se odkáže
na informace obsažené v této závěrečné zprávě.“, ve větě druhé se slova
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„odůvodnění k návrhu nařízení vlády“ nahrazují slovy „k závěrečné zprávě
z hodnocení odpadů regulace“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta
„Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se uvede jako samostatná část
materiálu, kterým se návrh nařízení vlády předkládá vládě a Legislativní radě
(příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády).“.
26. V čl. 15 odst. 3 větě první se za slovo „odůvodněním“ vkládají slova
„a závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů regulace, vypracovává-li se,“.
27. V čl. 15 odst. 4 větě druhé se slova „Úřadu vlády“ zrušují.
28. V čl. 16 odst. 8 větě první se za slovo „vypracoval,“ vkládají slova „bez
zbytečného odkladu,“ za slovo „nejpozději“ se vkládá slovo „však“ a slovo
„pracovních“ se zrušuje.
29. V čl. 17 odst. 1 písm. c) se slova „a v čl. 6 odst. 1 a za podmínek v nich
uvedených“ nahrazují slovy „písm. a) a h)“.
30. V čl. 20 odst. 2 větě druhé se slovo „poslední“ nahrazuje slovem „druhé“.
31. V čl. 28 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) předposlední část obsahuje zrušovací ustanovení, v němž se uvedou
všechny zrušované právní předpisy, popřípadě část nebo článek zákona, a to
způsobem uvedeným v čl. 52 odst. 2. Pod nadpisem této části se uvede
paragraf, jehož číselné označení navazuje na předchozí paragraf;“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
32. V čl. 28 odst. 7 větě první se slova „a c)“ nahrazují slovy „až d)“ a na konci textu
odstavce 7 se doplňují slova „odst. 2“.
33. V čl. 30 odst. 1 větě první se za slovo „uvádějí“ vkládá slovo „tučně“ a na konci
textu věty druhé se doplňují slova „, který se uvádí tučně malými písmeny“.
34. V čl. 30 odst. 7 větě první se slova „musí být nadpisy použity“ nahrazují slovy „se
nadpisy zpravidla použijí“.
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35. V čl. 48 odst. 7 se text „98/34/ES“ nahrazuje textem „2015/1535“ a slova
„Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění“ se nahrazují slovy „Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti“.
36. V čl. 51 odst. 2 větě první se slova „po dni“ nahrazují slovy „ode dne“, za větu
druhou se vkládá věta „Vyvstane-li potřeba upravit vztah k dosavadní právní
úpravě tak, že je třeba odkázat na jiný právní předpis, uvede se úplná citace
tohoto právního předpisu (čl. 61) při jeho první citaci v přechodných ustanoveních
a při druhé a další citaci se použije zkrácená citace (čl. 62).“ a ve větě poslední se
slova „a druhá“ nahrazují slovy „až třetí“.
37. V čl. 52 odst. 2 písm. b) se slovo „Zrušuje“ nahrazuje slovem „Zrušují“.
38. V čl. 55 odst. 1 větě druhé se slova „Každou jednotlivou změnu“ nahrazují slovy
„Změnu jednotlivého“.
39. V čl. 55 odst. 6 se text „98/34/ES“ nahrazuje textem „2015/1535“.
40. V čl. 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zrušuje-li se text neobsahující
slovo nebo slova (např. § 32 odst. 1), místo formulace „se slovo „…“ zrušuje“ se
použije formulace „se text „…“ zrušuje.“.
41. V čl. 57 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nahrazuje-li se text neobsahující
slovo nebo slova (např. „§ 32 odst. 1“), místo formulace „se slovo „ …“ nahrazuje
slovem „ …““ se použije formulace „se text „ …“ nahrazuje textem „ … ““.“.
42. V čl. 58 odst. 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení doplňují slova
„; doplňuje-li se text neobsahující slovo nebo slova (např. „§ 32 odst. 1“), místo
formulace „se vkládá slovo „ …““ se použije formulace „se vkládá text „…““ “.
43. V čl. 58 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „; doplňuje-li se text
neobsahující slovo nebo slova (např. „§ 32 odst. 1“), místo formulace „se doplňuje
slovo „ …““ se použije formulace „se doplňuje text „ …““ “.
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44. V čl. 76 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „; k návrhu člena vlády
nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy se přiloží zpravidla návrh
právního předpisu nebo platné znění s vyznačením navrhovaných změn, jde-li
o návrh novely právního předpisu“.
45. V příloze č. 1 se slova „předseda vlády“ nahrazují slovy „Předseda vlády:“, slovo
„ministr …“ se nahrazuje slovem „Ministr … :“, slovo „podpis“ se nahrazuje slovem
„podpis4)“, v poznámce pod čarou č. 3 se za slova „uvede se“ vkládají slova
„v listinné podobě“ a na konci poznámky pod čarou č. 3 se doplňují slova
“Podepisuje-li za předsedu vlády nebo jiného příslušného člena vlády jiný člen
vlády, uvede se tato doložka:
„Předseda vlády:
v zastoupení
člen vlády3)“,
nebo
„Ministr … :3)
v zastoupení
Ministr …:3)“.“.

46. V příloze č. 1 se doplňují poznámky pod čarou č. 4 a 5, které znějí:
„4) V elektronické podobě se uvede titul, jméno a příjmení osoby, která návrh
podepsala, a připojí se doložka „v.r.“, před níž se čárka nepíše, není-li za
příjmením uveden titul.
5)

Podepisuje-li za předsedu vlády nebo jiného příslušného člena vlády jiný člen
vlády, uvede se v elektronické podobě tato doložka:
„Předseda vlády:
v zastoupení
člen vlády3) v.r.“,
nebo
„Ministr …: 3)
v zastoupení
Ministr …3) v.r.“.“.
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47. V příloze č. 2 se slova „předseda vlády“ nahrazují slovy „Předseda vlády:“, slovo
„ministr …“ se nahrazuje slovem „Ministr… :“, slovo „podpis“ se nahrazuje slovem
„podpis3)“.
48. V příloze č. 2 se doplňují poznámky pod čarou č. 3 a 4, které znějí:
„3) Podepisuje-li v listinné podobě za předsedu vlády nebo jiného příslušného
člena vlády jiný člen vlády, postupuje se obdobně jako u návrhu zákona.
4)

V elektronické podobě se uvede titul a příjmení osoby, která nařízení vlády
podepsala, a připojí se doložka „v.r.“, před níž se čárka nepíše, není-li za
příjmením uveden titul. Podepisuje-li za předsedu vlády nebo jiného
příslušného člena vlády jiný člen vlády, postupuje se obdobně jako u návrhu
zákona.“.

49. V příloze č. 3 se slovo „ministr“ nahrazuje slovem „Ministr“, za slova „správy) …“
se vkládá dvojtečka a slovo „podpis“ se nahrazuje slovem „podpis3)“.
50. V příloze č. 3 se doplňuje poznámka pod čarou č. 3, která zní:
„3) V elektronické podobě se uvede titul a příjmení osoby, která vyhlášku
podepsala, a připojí se doložka „v.r.“, před níž se čárka nepíše, není-li za
příjmením uveden titul.“.
51. V příloze č. 4 se slova „předseda vlády5)“ nahrazují slovy „Předseda vlády:5)“.
52. V příloze č. 4 se doplňuje poznámka pod čarou č. 6, která zní:
„6) V elektronické podobě se uvede příjmení předsedy vlády a doložka „v.r.“; tituly
se neuvádějí.“.

