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Resortní členění  

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV SÚJB 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

07.11 01.111 07.11 

2. PV SÚJB Věcný záměr atomového zákona  01.11  

3. PV ZVLP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   03.11 01.12 

4. PV ZVLP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 
změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.11 01.12 

5. PV BIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů  03.11 11.11 

6. PV ÚOHS Návrh zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při 
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití  03.11 08.11 

7. PV ÚOHS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

 05.11 11.11 

8. PV BIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  06.11 09.12 

9. PV MF 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 06.11 03.12 

 
                                                 
1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

10. PV ÚOHS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, ve znění pozdějších předpisů  07.11 01.12 

11. PV ÚOHS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů  10.11 06.12 

12. PV ZVLP Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti  12.11 01.13 

 
 
 
 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů 

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh věcného záměru volebního kodexu  02.11  

2. MV  Návrh věcného záměru zákona o úřednících  03.11  

3. MV  Návrh zákona o kontrole  06.11 04.12 

4. MV MSP, 
MF Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů  06.11 07.12 

5. MV  Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách  06.11 01.13 

6. MV  Návrh věcného záměru právní úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců na 
území České republiky 

zatím 
nestanoveno 

08.11  

7. MV  Návrh věcného záměru právní úpravy vstupu a pobytu občanů Evropské unie 
na území České republiky  08.11  

8. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  09.11 07.12 

9. MV  Návrh zákona o státním občanství České republiky  09.11 01.13 

10. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012 

 10.11 01.12 

11. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 11.11 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

12. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve  znění pozdějších předpisů  12.11 01.14 

13. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.11 06.12 

14. MV MSP – LRV Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě 
právních předpisů  12.11 01.14 

15. MV MSP-LRV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů 

 12.11 01.14 

16. MV  Návrh zákona o úřednících  12.11 01.13 

17. MV  Návrh volebního kodexu  12.11 10.12 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

6. 
Návrh věcného záměru právní úpravy 
podmínek vstupu a pobytu cizinců na území 
České republiky 

V současné době jsou projednávány návrhy následujících směrnic: 
 
1) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu pro podávání žádostí o jediné povolení k 
pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků 
z třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě 
 
2) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí 
za účelem sezónního zaměstnání 
 
3) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí 
na základě převedení v rámci společnosti 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o Celní správě České republiky  02.11 01.12 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
Celní správě České republiky  02.11 01.12 

3. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek 12.11 02.11 01.12 

4. MF  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud 
jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu a 
informačních povinností emitenta investičních cenných papírů a dalších osob 

06.11 02.11 07.11 

5. MF  Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro investory speciálního 
fondu  02.11 07.11 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  05.11 01.12 

7. MF MPSV,  
MZ Návrh zákona o příjmových daních  05.11 01.13 

8. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony  06.11 03.12 

9. MF  Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her  06.11 01.13 

10. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů  06.11 01.12 

11. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 06.11 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

12. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou 
podmínek stavebního spoření  06.11 01.14 

13. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti 
se změnou pravomocí Evropských orgánů dohledu 

12.112 06.113 dnem vyhlášení 

14. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012  08.11 01.12 

15. MF  Návrh kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. jedno 
inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů  09.11 01.13 

16. MF  Návrh změnového zákona ke kompetenčnímu zákonu budoucí soustavy orgánů 
tvořící tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů  09.11 01.13 

17. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a  likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 09.11 04.12 

18. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 10.11 07.12 

19. MF  Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí  11.11 01.13 

20. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů 01.14 11.11 07.12 

21. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.11 01.13 

 

                                                 
2 Jedná se o transpozici směrnice Omnibus I. Směrnice byla vydána v Úředním věstníku dne 15. prosince 2010. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 31. prosince 2011. 
3 Usnesením vlády České republiky ze dne 28. července 2010 č. 550 byla schválena lhůta pro předložení transpozičního návrhu vládě do 31. března 2011. Vzhledem k transpoziční lhůtě se navrhuje 
prodloužit lhůtu pro předložení transpozičního návrhu vládě do 30. června 2011. Předložení návrhu v tomto termínu je nicméně spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností 
plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

22. MF  Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti  12.11 01.13 

23. MF  
Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a 
poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci 
finančních služeb) 

 12.11  

24. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012  12.11 06.12 

25. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů  12.11 01.13 

26. MF PV Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti  12.11 01.13 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při 
vymáhání některých finančních pohledávek 

Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících 
z daní, poplatků, cel a jiných opatření (CELEX: 32010L0024) 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 
limity některých částek v eurech, pokud jde o 
úpravu veřejné nabídky investičních cenných 
papírů, prospektu a informačních povinností 
emitenta investičních cenných papírů a 
dalších osob 

Čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 19 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 
2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o 
změně směrnice 2001/34/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU 
 
Čl. 8 písm. b), čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry 
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/22/ES a směrnice 2010/…/EU 

13. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., 
o kolektivním investování, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 
v souvislosti se změnou pravomocí 
Evropských orgánů dohledu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 
98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES,  2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 
2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) 

20. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS. 92/80/EHS a 95/59/ES o 
struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

2. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

3. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů  08.11 dnem vyhlášení 

4. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve 
znění pozdějších předpisů  09.11 04.12 

5. MO  Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectví  10.11  

6. MO  Návrh zákona o protikomunistickém odboji a odporu proti komunismu  12.11 dnem vyhlášení 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, 
ve znění pozdějších předpisů 06.11 02.114 06.11 

2. MPO 
MZV 
MV 
MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

06.11 02.115 06.12 

3. MPO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení 06.11 04.11 12.11 

4. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o 
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a 
čísel, ve znění pozdějších předpisů 

 04.11 07.11 

5. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o 
změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

12.12 06.11 09.12 

6. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 03.12 

7. MPO MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 07.12 11.11 07.12 

8. MPO SSHR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 
ropy, ve znění pozdějších předpisů 12.12 12.11 01.13 

9. MPO MŽP 
ČBÚ 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 09.12 

 
 

                                                 
4 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
5 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
 



12 

 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných 
zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o 
výrobku 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem a o doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů 
produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Celex 32009L0043) 

3. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 
2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů  

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
29/2000 Sb., o poštovních službách a o 
změně některých zákonů (zákon o 
poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES 
s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

7. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov 

8. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá udržovat minimální zásoby 
ropy nebo ropných produktů 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  02.11 01.12 

2. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  03.11 10.11 

3. MSP  Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech 05.11 03.116 05.11 

4. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 
výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 06.12 

5. MSP  Návrh občanského zákoníku  04.11 01.13 

6. MSP  Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech  04.11 01.13 

7. MSP  Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém  04.11 01.13 

8. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekutorské činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 05.11 06.12 

9. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  06.11 06.12 

10. MSP  Věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci  06.11  

11. MSP  Věcný záměr zákona o znalcích   08.11  

12. MSP  Věcný záměr zákona o tlumočnících a překladatelích  08.11  

13. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 
ve znění pozdějších předpisů  08.11 01.12 

 
 
 

                                                 
6 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

14. MSP  Návrh zákona o obětech trestné činnosti  09.11 09.12 

15. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů  

 09.11 06.12 

16. MSP – LRV  Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  12.11 01.13 

17. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  12.11 01.13 

18. MSP  Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 

12.11 
12.11 
06.12 
06.12 
06.12 
12.12 

12.11 12.12 

19. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích, ve znění pozdějších předpisů  12.11 06.12 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. Návrh zákona o mediaci v netrestních 
věcech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech 

18. Návrh zákona o mezinárodní justiční 
spolupráci v trestních věcech 

Rámcové rozhodnutí 2008/909/SVV ze dne 27.11.2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků 
v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za 
účelem jejich výkonu v Evropské unii 
 
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27.11.2008 o uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí 
a o podmíněných odsouzeních a dohledu nad nimi 
 
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23.10.2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání  na 
rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie  
 
Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16.12.2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí2002/187/SVV o 
zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti. 
 
Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16.12.2008 o Evropské justiční síti 
 
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30.11.2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů  01.11 09.11 

2. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů 

07.11 02.117 07.11 

3. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 03.11 01.12 

4. MPSV  Návrh zákona o dávkách osobám se zdravotním postižením                                        03.11 01.12 

5. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 01.12 

6. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů  03.11  01.12 

7. MPSV  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 
stanoví seznam nemocí z povolání  03.11 07.11 

8. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů    04.11 01.12 

9. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů  04.11 01.12 

10. MPSV  Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016  05.11 dnem vyhlášení 

 
 
 
                                                 
7 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MPSV  Návrh zákona o službách péče o děti a o změně některých zákonů  06.11 07.12 

12. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  09.11 01.13 

13. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2012  09.11 01.12 

14. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012  09.11 01.12 

15. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 09.11 01.12 

16. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 11.11 01.12 

17. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2012 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 11.11 01.12 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce 
a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

2. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů 

 05.11 01.12 

3. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 06.12 

4. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 
101/2010 Sb. 

12.11  06.11 09.11 

5. MD MMR 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní infrastruktury 

 06.11 01.12 

6. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 08.11 06.12 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná 
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice 
Rady 96/26/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro 
přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro 
přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní 
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 101/2010 
Sb. 

Směrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění 
pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

2. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně 
zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

3. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním 
zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 12.11 

4. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

11.11 04.11 11.11 

5. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

6. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

 05.11 01.12 

7. MZE  Návrh věcného záměru zákona o správě státního lesního majetku  06.11  

8. MZE  

Návrh zákona o zrušení zákona č. 569/1991 Sb.,o  Pozemkovém fondu České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, o změně zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o změně souvisejících zákonů 

 09.11 12.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

9. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  10.11 07.12 

10 MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 

01.13 10.11 01.13 

11. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve 
znění pozdějších předpisů  11.11 09.12 

12. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin), ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 

 
 

01.13 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a 
o změně zákona č. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském), ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, ve znění nařízení Rady (ES) 967/2008 ze dne 29. září 2008 
 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, 
označování a kontrolu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí 
 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a 
sadby pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a 
sadby), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv 
pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh 
 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. 

10. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 01.11 04.11 

2. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

08.10 02.118 09.11 

3. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a 
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.11 01.12 

4. MZ  Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2012 u osoby, za 
kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát 

 03.11 01.12 

5. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů 

 03.11 01.12 

6. MZ  Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách  06.11  

7. MZ  Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  06.11 01.12 

8. MZ  Návrh zákona o specifických zdravotních službách  06.11 01.12 

9. MZ  Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě  06.11 01.12 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Česká republika již čelí řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

10. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů 

 06.11 01.12 

11. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

05.13 06.11 01.12 

12. MZ  Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  06.11 01.12 

13. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

14. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

12.11 10.11 02.12 

15. MZ  Návrh zákona o cenách a úhradách léčiv  11.11 01.13 

16. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů  12.11 01.13 

17. MZ MD, MŽP, 
MPO, MMR 

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku 
v komunálním prostředí (zákon o hluku)  12.11  

18. MZ  Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích  12.11  

19. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a 
transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

08.12 12.11 09.12 

20. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  12.11 09.12 

21. MZ  Návrh zákona o prekursorech drog  12.11 09.12 

22. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 01.13 
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K poř. Č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené 
směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice 

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky 

Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/51/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky N,N-diethyl-m-toluamid do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/71/EU ze dne 4. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za ůčelem zařazení účinné látky metofluthrin do přílohy I uvedené směrnice 

Směrnice Komise 2010/72/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem 
zařazení účinné látky spinosad do přílohy uvedené směrnice 
Směrnice Komise 2010/74/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
ES tak, aby se zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18 
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K poř. Č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3.9 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
296/2008 Sb., o zajištění jakosti a 
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených 
k použití u člověka a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/EU ze dne 31. března 2004 o stanovení standardů jakosti a 
bezpečnosti pro darování, obstarávání, odběr, zkoušení, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských 
tkání a buněk 

5.9 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

10.9 

Návrh  nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení 
odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

11. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění 
ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009  o kosmetických přípravcích 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami a  o zrušení směrnice 80/590/EHA a 89/109/EHS 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení  látek a směsí 
(CLP).  

 
 

                                                 
9 Termíny pro implementaci dotčených předpisů EU byly splněny. Uvedené návrhy právních předpisů se dotknou ustanovení, kterými byly požadavky příslušného předpisu EU transponovány. 
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K poř. Č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

14. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních 
hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES 

19. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
285/2002 Sb., o darování, odběrech a 
transplantacích tkání a orgánů a o změně 
některých zákonů (transplantační zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních 
normách pro lidské orgány určené k transplantaci 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o 
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů 

 01.11 01.12 

2. MŠMT  Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

 06.11 01.12 

3. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 

 08.11 08.12 

4. MŠMT  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 

 09.11 09.12 

5. MŠMT  Návrh věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání  12.11  

6. MŠMT  Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům  12.11  

7. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 12.11 09.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŽP  Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech  01.11 01.12 

2. MŽP  Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší)  01.11 01.12 

3. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a 
dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů 

08.10 01.11 05.11 

4. MŽP MPO Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu 
uhličitého do přírodních horninových struktur 06.11 02.1110 06.11 

5. MŽP  Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě   05.11 09.11 

6. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  09.11 06.12 

7. MŽP  Návrh věcného záměru zákona o odpadech   09.11  

8. MŽP MPO Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností  09.11  

9. MŽP  Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko  12.11 01.13 

10. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

01.13 12.11 01.13 

 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MŽP  Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů 12.12 12.11 12.12 

 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi a dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o 
změně některých zákonů (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z 
tuleňů 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do 
přírodních horninových struktur 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu 
uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 

10. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování 
znečištění) 
 

11. Návrh zákona o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MK  Návrh zákona o kinematografii  09.11 07.12 

2. MK  Věcný záměr zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi  10.11  

3. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.11 07.12 

4. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 09.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MMR MO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 08.11 02.1111 08.11 

2. MMR  Návrh věcného záměru zákona o službách spojených s bydlením  04.11  

3. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve 
znění pozdějších předpisů  

 05.11 01.12 

4. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)  06.11 

prvním dnem 
třetího měsíce po 

vyhlášení 

5. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.11 09.12 

6. MMR MŽP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

 09.11 
prvním dnem 

třetího měsíce po 
vyhlášení 

 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání 
některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně 
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES  

 

                                                 
11 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Časové členění  

 
leden 2011  

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV SÚJB 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

07.11 01.111 07.11 

2. PV SÚJB Věcný záměr atomového zákona  01.11  

3. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů  01.11 09.11 

4. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 01.11 04.11 

5. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o 
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů 

 01.11 01.12 

6. MŽP  Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech  01.11 01.12 

7. MŽP  Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší)  01.11 01.12 

8. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a 
dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů 

08.10 01.11 05.11 

 
 

                                                 
1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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únor 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh věcného záměru volebního kodexu  02.11  
2. MF  Návrh zákona o Celní správě České republiky  02.11 01.12 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
Celní správě České republiky 

 02.11 01.12 

4. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek 

12.11 02.11 01.12 

5. MF  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud 
jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu a 
informačních povinností emitenta investičních cenných papírů a dalších osob 

06.11 02.11 07.11 

6. MF  Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro investory speciálního 
fondu 

 02.11 07.11 

7. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, 
ve znění pozdějších předpisů 06.11 02.112 06.11 

8. MPO 
MZV 
MV 
MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

06.11 02.113 06.12 

9. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  02.11 01.12 

10. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů 07.11 02.114 07.11 

 

                                                 
2 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
3 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
4 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění 
pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

12. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně 
zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

13. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

08.10 02.115 09.11 

14. MŽP MPO Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu 
uhličitého do přírodních horninových struktur 06.11 02.116 06.11 

15. MMR MO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 08.11 02.117 08.11 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Česká republika již čelí řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
6 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
7 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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březen 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV ZVLP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   03.11 01.12 

2. PV ZVLP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 
změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.11 01.12 

3. PV BIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů  03.11 11.11 

4. PV ÚOHS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při 
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití  03.11 08.11 

5. MV  Návrh věcného záměru zákona o úřednících  03.11  

6. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  03.11 10.11 

7. MSP  Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech 05.11 03.118 05.11 

8. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 
výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 06.12 

9. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 03.11 01.12 

10. MPSV  Návrh zákona o dávkách osobám se zdravotním postižením                                        03.11 01.12 

11. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 01.12 

 
 

                                                 
8 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

12. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů  03.11  01.12 

13. MPSV  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 
stanoví seznam nemocí z povolání  03.11 07.11 

14. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním 
zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 

 03.11 12.11 

15. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a 
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.11 01.12 

16. MZ  Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2012 u osoby, za 
kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát  03.11 01.12 

17. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů 

 03.11 01.12 
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duben 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení 06.11 04.11 12.11 

2. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o 
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a 
čísel, ve znění pozdějších předpisů 

 04.11 07.11 

3. MSP  Návrh občanského zákoníku  04.11 01.13 

4. MSP  Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech  04.11 01.13 

5. MSP  Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém  04.11 01.13 

6. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů   04.11 01.12 

7. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů  04.11 01.12 

8. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů 

12.11 04.11 12.11 

9. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

11.11 04.11 11.11 

10. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

11. MMR  Návrh věcného záměru zákona o službách spojených s bydlením  04.11  
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květen 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV ÚOHS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

 05.11 11.11 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  05.11 01.12 

3. MF MPSV,  
MZ Návrh zákona o příjmových daních  05.11 01.13 

4. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekutorské činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 05.11 06.12 

5. MPSV  Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016  05.11 dnem vyhlášení 

6. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů 

 05.11 01.12 

7. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

 05.11 01.12 

8. MŽP  Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě   05.11 09.11 

9. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve 
znění pozdějších předpisů  

 05.11 01.12 
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červen 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV BIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  06.11 09.12 

2. PV MF 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 06.11 03.12 

3. MV  Návrh zákona o kontrole  06.11 04.12 

4. MV MSP, 
MF Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů  06.11 07.12 

5. MV  Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách  06.11 01.13 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

 06.11 03.12 

7. MF  Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her  06.11 01.13 

8. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.11 01.12 

9. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  06.11 01.12 

10. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou 
podmínek stavebního spoření  06.11 01.14 

11. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti 
se změnou pravomocí Evropských orgánů dohledu 

12.119 06.1110 dnem vyhlášení 

                                                 
9 Jedná se o transpozici směrnice Omnibus I. Směrnice byla vydána v Úředním věstníku dne 15. prosince 2010. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 31. prosince 2011. 
10 Usnesením vlády České republiky ze dne 28. července 2010 č. 550 byla schválena lhůta pro předložení transpozičního návrhu vládě do 31. března 2011. Vzhledem k transpoziční lhůtě se 
navrhuje prodloužit lhůtu pro předložení transpozičního návrhu vládě do 30. června 2011. Předložení návrhu v tomto termínu je nicméně spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění 
povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

12. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

13. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

14. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o 
změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

12.12 06.11 09.12 

15. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 03.12 

16. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  06.11 06.12 

17. MSP  Věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci  06.11  

18. MPSV  Návrh zákona o službách péče o děti a o změně některých zákonů  06.11 07.12 

19. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 06.12 

20. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 
101/2010 Sb. 

 06.11 09.11 

21. MD MMR 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní infrastruktury 

 06.11 01.12 

22. MZE  Návrh věcného záměru zákona o správě státního lesního majetku  06.11  

23. MZ  Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách  06.11  

24. MZ  Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  06.11 01.12 

25. MZ  Návrh zákona o specifických zdravotních službách  06.11 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

26. MZ  Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě  06.11 01.12 

27. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků 
se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů 

 06.11 01.12 

28. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 05.13 06.11 01.12 

29. MZ  Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  06.11 01.12 

30. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů  06.11 01.12 

31. MŠMT  Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních  06.11 01.12 

32. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)  06.11 

prvním dnem 
třetího měsíce po 

vyhlášení 

33. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů  06.11 09.12 
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červenec 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV ÚOHS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, ve znění pozdějších předpisů  07.11 01.12 
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srpen 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh věcného záměru právní úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců na 
území České republiky 

zatím 
nestanoveno 08.11  

2. MV  Návrh věcného záměru právní úpravy vstupu a pobytu občanů Evropské unie 
na území České republiky  08.11  

3. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012  08.11 01.12 

4. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů  08.11 dnem vyhlášení 

5. MSP  Věcný záměr zákona o znalcích   08.11  

6. MSP  Věcný záměr zákona o tlumočnících a překladatelích  08.11  

7. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 
ve znění pozdějších předpisů 

 08.11 01.12 

8. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 08.11 06.12 

9. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 

 08.11 08.12 
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září 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  09.11 07.12 

2. MV  Návrh zákona o státním občanství České republiky  09.11 01.13 

3. MF  Návrh kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. jedno 
inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů  09.11 01.13 

4. MF  Návrh změnového zákona ke kompetenčnímu zákonu budoucí soustavy orgánů 
tvořící tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů  09.11 01.13 

5. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 09.11 04.12 

6. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve 
znění pozdějších předpisů  09.11 04.12 

7. MSP  Návrh zákona o obětech trestné činnosti  09.11 09.12 

8. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů  

 09.11 06.12 

9. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  09.11 01.13 

10. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2012  09.11 01.12 

11. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012  09.11 01.12 

12. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 09.11 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

13. MZE  

Návrh zákona o zrušení zákona č. 569/1991 Sb.,o  Pozemkovém fondu České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, o změně zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o změně souvisejících zákonů 

 09.11 12.12 

14. MŠMT  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů  09.11 09.12 

15. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  09.11 06.12 

16. MŽP  Návrh věcného záměru zákona o odpadech   09.11  

17. MŽP MPO Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností  09.11  

18. MK  Návrh zákona o kinematografii  09.11 07.12 

19. MMR MŽP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

 09.11 
prvním dnem 

třetího měsíce po 
vyhlášení 
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říjen 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV ÚOHS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů  10.11 06.12 

2. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012  10.11 01.12 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 10.11 07.12 

4. MO  Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectví  10.11  

5. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  10.11 07.12 

6. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.13 10.11 01.13 

7. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 12.11 10.11 02.12 

8. MK  Věcný záměr zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi 

 10.11  
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listopad 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 11.11 01.12 

2. MF  Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí  11.11 01.13 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů 01.14 11.11 07.12 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů  11.11 01.13 

5. MPO MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 07.12 11.11 07.12 

6. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 11.11 01.12 

7. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2012 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 11.11 01.12 

8. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve 
znění pozdějších předpisů 

 11.11 09.12 

9. MZ  Návrh zákona o cenách a úhradách léčiv  11.11 01.13 

10. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů  11.11 07.12 
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prosinec 2011 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV ZVLP Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti  12.11 01.13 

2. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve  znění pozdějších předpisů  12.11 01.14 

3. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.11 06.12 

4. MV MSP – LRV Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě 
právních předpisů  12.11 01.14 

5. MV MSP-LRV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů 

 12.11 01.14 

6. MV  Návrh zákona o úřednících  12.11 01.13 

7. MV  Návrh volebního kodexu  12.11 10.12 

8. MF  Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti  12.11 01.13 

9. MF  
Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a 
poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci 
finančních služeb) 

 12.11  

10. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012  12.11 06.12 

11. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů  12.11 01.13 

12. MF PV Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti  12.11 01.13 

13. MO  Návrh zákona o protikomunistickém odboji a odporu proti komunismu  12.11 dnem vyhlášení 

14. MPO SSHR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 
ropy, ve znění pozdějších předpisů 

12.12 12.11 01.13 

15. MPO MŽP 
ČBÚ 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.11 09.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 
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předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

16. MSP – LRV  Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  12.11 01.13 

17. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  12.11 01.13 

18. MSP  Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 

12.11 
12.11 
06.12 
06.12 
06.12 
12.12 

12.11 12.12 

19. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích, ve znění pozdějších předpisů  12.11 06.12 

20. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin), ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 

 
 

01.13 
 
 

21. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.11 01.13 

22. MZ MD, MŽP, 
MPO, MMR 

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku 
v komunálním prostředí (zákon o hluku)  12.11  

23. MZ  Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích  12.11  

24. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a 
transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

08.12 12.11 09.12 

25. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  12.11 09.12 

26. MZ  Návrh zákona o prekursorech drog  12.11 09.12 

27. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 01.13 
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28. MŠMT  Návrh věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání  12.11  

29. MŠMT  Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům  12.11  

30. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 12.11 09.12 

31. MŽP  Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko  12.11 01.13 

32. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

01.13 12.11 01.13 

33. MŽP  Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů 12.12 12.11 12.12 

34. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 12.11 09.12 
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