
 

 

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

 

(...) 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

(...) 

 

§ 28 

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky. 

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády 

České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo 

jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda, plní Úřad 

vlády České republiky. 

(3) Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává vláda České republiky. 

Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou 

organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto věcech 

postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle zákona o státní službě. 

 

§ 28a 

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády. 

Vláda může jako svůj poradní orgán zřídit rovněž Radu hospodářské a sociální dohody; v jejím 

čele stojí předseda vlády. 

§ 28b 

Zápis z jednání vlády 

(1) Z jednání schůze vlády je pořizován zápis. V zápisu se uvede zejména program 

schůze vlády, počet přítomných členů vlády, název projednaného bodu, označení 

předkladatele, stručné shrnutí průběhu rozpravy, závěry jednání, výsledek 

hlasování, případně závěr, že vláda k danému bodu nepřijme usnesení. 

(2) Součástí zápisu o výsledku hlasování je údaj o tom, kteří členové vlády hlasovali 

pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi hlasování. 

(3) Zápis podepisuje předsedající spolu s určeným členem vlády. O námitkách člena 

vlády proti zápisu rozhodne vláda na nejbližší schůzi. 

(4) Zápis ze schůze vlády je uložen u Úřadu vlády k nahlédnutí. Úřad vlády zápis 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup do 7 dnů ode dne konání 

příslušné schůze vlády. Informace, jejichž zveřejnění zakazuje zákon, jsou z 

nahlížení vyloučeny a nezveřejňují se. 
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